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KAMPEN OM NORDPOLEN
OG DENS ENDELIGE ERROBRING

K

Af Kaptejn Roald Amundsen.

Med Vignetter af Grev Harald Moi.tkk.

AMPEN om nordpolen er av en forholdsvis ny

dato. De to opgaver, som i århundreder havde

beskjæftiget polarfarernes fantasi, var spørgsmålet

om at finde en farbar sjøvei på nordsiden av Ame-

rika og Asien — henholdsvis nordvest- og nordost-

passagen. Efter at man gjennem årenes løb var

kommen på det rene med, at disse passager så at sige til enhver tid var spærret

av drivende is og uten al interesse som en handelsvei betragtet, tabte interessen

for denne gren av den arktiske forskning sig kjendelig, og spørgsmålet om nord-

polens errobring

trængte sig småt

men sikkert ind

i folkebevidsthe-

den som polar-

forskningens

høieste mål, og

kampen om
dette mystiske

punkt har i de

sidste hundrede-

år været ført med

iver og bræn-

dende interesse

mellem forskj el-

lige nationer.

Meningerne om,

hvad man vilde

finde, når man
engang rak op,

var meget for-

skjellige.De nøg-

terne og rolige,

som ikke lod fan-

tasienløbeløbsk,

fandt ad logisk

vei, at sne og is

var alle de go-

der, polen vilde

byde en besø-

Dr.

Fr. A.

Cook.

^. 1
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feary med sine Slædehunde ombord i „Roosevelt".

har det lykkes de

fleste af de viden-

skabelig anlagte

færder at bringe

smukke resultater

med sig hjem og

i høi grad bidraget

til vort kjeridskab

til jordklodens ud-

seende og beskaf-

fenhed. Av de na-

tioner, som har

hævdet denne art

av arktisk forsk-

ning, står de tre

skandinaviske lan-

de i første række.

Som tilhørende den

anden klasse —
gende. Noget mere urolige tilsinds måtte

de være, der havde fåt den idé, at polen

bød på grønne enge og duftende rosen-

lunde — et sted hvor „koen malket fløde

kun og pumpen den gav vin". Det kan

synes underlig, men denne theori havde

mange tilhængere ikke blot inden de

mindre optyste kredse, men også blandt

folk med kundskaber. — Helt vanvittig

syntes dog læren om jordens hulhed

med indgang gjennem polerne at være.

Og dog har jeg set, hvad jeg troede var

mennesker med sund sands forfegte den

lære. —
Så populær vokset nordpolen sig i

tidens løb, at alle ekspeditioner mod
nord betegnedes med navnet — nord-

polexpedition, blot reisen såvidt kryd-

set polarcirklen.

Av disse såkaldte nordpolexpeditioner

har vi hat to klasser. Den ene anlagt

med videnskabelig udbytte for øiet og

muligens med polen som et sekundært

mål. Den anden med polen og udeluk-

kende polen for øie. Der har udgåt en

mængde expeditioner av begge arter, og

polens errobring — har særlig den ameri-

kanske nation gjort sig bemærket. Jeg

kunde nævne mange navne fra de senere

år, men skal indskrænke mig til at stoppe

ved de bedst kjendte — Cook og Peary.

Der gik som en bølge av forundring og

mistro gjennem verden, da telegrafen den

1. septbr. bragte underretning fra Cook om,

at han den 21. april forrige år havde

nåed nordpolen. Hvem var Cook, spurgte

man. Det var da høist urimelig, at en

mand, som var så lidet kjendt, skulde

ha været den første til at række hen til

dette attråede punkt. For mig, der

kjendte ham vel, kom efterretningen ikke

helt overraskende.

Dr. Fred. A. Cook havde nemlig trådt

sine børnesko som polarforsker og havde

allerede ved flere anledninger vist, hvad

der boede i ham. En bedrift — om den

ikke kan henføres til polaregnene — var

hans bestigning av Mc. Kinley — Ala-

skas høieste fjeldtop — i 1906. Han
lagde i dette overordentlig vanskelige

arbeide en sådan dygtighed og energi

for dagen, at hans sidste glandsnummer
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Vejen til Nordpolen

ikke kom som nogen hel overraskelse

for dem, der kjendte dette hans arbeide.

Cook beg3'ndte sin bane som polarfarer

i 1891 som læge ved Peary-expeditio-

nen. Fra 1897—99 var han læge ved

den belgiske sydpolarexpedition ombord

på Belgica. Da ieg selv havde den ære

at deltage deri som første officer, fik

jeg god anledning til at komme Cook

nærmere på livet og lære ham nøie at

kjende. Pålidelighed parret med dygtig-

hed og en aldrig svig-

tende elskværdighed

var fremtrædende

egenskaber hos ham.

Når dertil kommeren

overordentlig kold-

blodighed hånd i

hånd med en ubøie-

lig energi, så vil man
have lettere for at

forstå, at beretnin-

gen den 1 .septbr. ikke

forbauset mig, som kjendte alle disse

hans gode egenskaber, i synderlig hai

grad. Personlig nærer jeg derfor ingen

tvivl om , at Cook har været på eller i

nærheden av nordpolen. Hans ord bor-

ger derfor. —
Stakkels Peary! Med sine mange

års arbeide i nordpolens tjeneste forbau-

ser det mig ikke, om han føler sig kræn-

ket ved at være forbigået. Det føles jo

altid hårdt. — Men han forbedrer så

sandt ikke sin sag

ved at kaste stænk

på sin rivals arbeide.

Langt bedre havde

det været, om de to

errobrere havde rakt

hinanden hånden i

gjensidig beundring.

Det havde været en

smuk krone over

nordpolenserrobring.

Kristiania 1 5. sept. 1909.

VEJEN TIL NORDPOLEN
Af Grev Harald Moltke.

VOR Tid, som er saa ng paa Opdagelser, er

ogsaa bleven begunstiget forud for mange

tidligere Aarhundreder derved, at Nordpolen,

den store Nagle, eller Jordens Navle, som Eski-

moerne kalder den, endelig er bleven betraadt

af Menneskefod. Beundringsværdig er den

menneskelige Udholdenhed, at den til Trods

for de kolossale Vanskeligheder, som Polar-

regionens Udforskning gennem saa lang Tid

har beredt de arktiske Kejsende, ikke er

bleven kuet. Utallige er de Eksempler paa

mandig Mod og Energi, som Polarforsknin-

gens Annaler beretter om. Selv om de ideale

Bestræbelser ikke altid har været lige stærkt

fremherskende i de Motiver, som har foraar-

saget disse lange og farefulde Rejser, saa har

dog den Mennesket iboende Udlængsel og

Trang til at afsløre Naturen dens Hemme-

ligheder været vigtige Faktorer.

Nordboerne var de første, som vovede sig

ud i Kamp med Farerne i de nordlige Have,

idet Vikingerne paa deres berømte Togter

omkring Aar 1000 endogsaa naaede til Grøn-

land, hvor Ruiner endnu bærer Vidnesbyrd

om deres Færden. Siden glemtes Vejen til

Grønland og de nordlige Polarfarter ophørte.

P^ørst da Kristoffer Koluinbus ved Opdagelsen

af Amerika gav de store Sørejser frisk Vind
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i Sejlene, træffer vi atter fore-

tagsomme Sømænd i Farvandene

omkring det liøje Xord. Da Søgen

efter Oceanvejen til Indien paa

sydligere Breddegrader ikke syn-

tes at give noget gunstigt Resul-

tat, styrede man mod Xord, og

Jagten efter Nordvestpassaoeii be-

gyndte. I Aaret 149 7 satte Ita-

lieneren Giovanna Gabotto for før-

ste Gang Foden paa New Found-

land, medens hans Søn Aaret

efter besejlede Nordamerikas Kyst

fra Florida til Labrador. Da Martin

Frohishcr i 1576 fra Labrador

hjemførte nogle glinsende Sten, som han

antog for Guld, blev Iveren for at afsøge

disse Polaregne saa levende, at han i Aaret

1578 kunde sejle derop med 15 velud-

rustede Skibe, men forfulgtes af Uheld og

vendte hjem med uforrettet Sag. Senere viste

det sig, at det formodede Guld var Svovlkis.

Grundet paa denne triste Opdagelse gik

der en halv Snes Aar, før det lykkedes den

uforfærdede og geniale John Davis at faa en

Ekspedition udrustet med det Formaal norden

om Amerika at sejle til Asien. Skønt stadig

forfulgt af Uvejr naaede han et godt Stykke

ind i Strædet, som bærer hans Navn. Selv

var han af den Formening, at det var den

brede Søvej til Indiens Rigdomme, han havde

fundet, og blev modtaget med Begejstring i

England, da han vendte hjem. Endnu to

Rejser foretog han derop, uden dog at have

Held med sig, da Is, Storm og Mandskaber-

nes Uregerlighed lagde ham for store Van-

skeligheder i Vejen.

I Aaret 1607 blev selve Nordpolen for

første Gang Maalet for en Ekspeditions Be-

stræbelser, idet Henry Hudson langs Grøn-

lands Østkyst søgte at naa dette geometriske

Punkt, som siden blev Maalet for saa man-

gen en Polarforskers ærgerrige Drømme.

Endnu et Forsøg gjorde Hudson paa at naa

Nordpolen, inden han vendte sin Opmærk-

Xordboruin.

somhed mod Nordvestpassagen. Desværre

lykkedes det ham kun at erhverve et elen-

digt Skib og en endnu værre Besætning

til den Rejse, hvis Start fandt Sted i 1610

og førte til Hudsonstrædets og Hudsonbug-

tens Opdagelse. Selv mente han at have

naat det stille Ocean og drømte allerede om
at kunne overvintre ved Asiens milde Kyster.

I November blev han imidlertid indesluttet

af Is, og da Levnetsmidlerne slap op, her-

skede der Vinteren igennem den største

Elendighed ombord. Mandskabet, som han

hidtil kun med Møje havde holdt i Ave,

gjorde tilsidst Mytteri. Da Vaaren kom og

Skibet atter kunde gaa under Sejl , blev

Hudson med Magt ført ned i en lille Baad

sammen med sin unge Søn og Skibstømmer-

manden, som var ham gunstigt stemt, og

nogle syge. Lidt Krudt og Bly fik de med

sig, ellers intet, og de haardhjertede Matroser

sejlede bort efterladende Hudson og hans

Lidelsesfæller til den skrækkelige Sultedød.

Denne saa tragisk afsluttede Ekspedition

har dog haft vidtrækkende Betydning, idet

Opdagelsen af den mægtige Hudsonbugt atter

bragte Vejen til Kina, Japan og Indien paa

Dagsordenen og foraarsagede Oprettelsen af

et stort nyt Handelsselskab under Navn af

„De Londonske Købmænds Kompagni til at

.opdage Nordvestpassagen". Dette Kom-
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pagni udsendte flere Ekspeditioner, hvoraf de

vigtigste lededes af Button, Ingram, Gibbons,

Baffin o. fl. Særlig sidstnævnte fik Betydning,

idet han omsejlede Hudsonbugten, men mær-

kelig nok ikke søgte at gennemsejle noget af

de Sunde, som udgik derfra, men rettede

sine Undersøgelser mod nordligere Farvande.

Fox-Kanalen syntes at give ham noget Haab,

men tæt pakkede Ismasser forhindrede videre

Fremtrængen her. Det har jo senere vist sig,

at Fox-Kanalen virkelig gennem Fury- og

Hecla-Strædet fører op til en Nordvestpassage.

Allerede næste Aar (1616) afsendte Sel-

skabet en ny Ekspedition under Baffins og

Bylots Ledelse. De opgav nu paa Forhaand

Hudsonbugten og rettede hele deres Opmærk-

somhed mod Nord og sejlede op langs Grøn-

lands Vestkyst gennem Davis-Strædet ind i

et stort nyt Hav, som fik Navn efter Baffin,

og naaede helt op til Smith-Sund, hvor Is,

Taage og Storm tvang dem til at vende om

og søge ned langs den amerikanske Side af

det nye Hav, hvor de passerede Lancaster-

Sundet, som er den egentlige Indgang til

Nordvestpassagen, hvilket først langt senere

(1850) paavistes af Mac-Clure.

Det kan se mærkeligt ud, at Kong Chri-

stian den 4de netop paa dette Tidspunkt,

hvor Muligheden for at finde den attraaede

Søvej saa' saa haabløst ud, beslutter sig til

at være med i Efterforskningen. Men netop

nu havde den kortere .Søvej til Ostindien

særlig Betydning for ham, idet han i 1618

havde udsendt Ove Gjedde dertil med Haab

om gennem hans Færd at vinde Danmark

Kolonier dér, dels var han og hans kyndige

Raadgiver paa arktiske Omraader Jens Munk

af den Overbevisning, at Vejen til Stillehavet

gik gennem Hudsonbugten.

Den 9. Maj 1619 afsejlede to af Flaadens

mindre Skibe, „Enhiørningen" og „Lampre-

nen", under Jens Munks Kommando og led-

saget af Folkets og Kongens bedste Ønsker.

I sin Dagbog skrev Christian den 4de: „Sej-

lede „Enhiørningen" og „Lamprenen" paa den

Sejlads norden om. Den Almægtigste give

det til Lykke". En bedre Mand kunde Kon-

gen ikke faa end Jens Munk til at lede et

Foretagende som dette. Han havde allerede

megen Erfaring i Sejlads i arktiske Farvande,

selv om han aldrig havde været i de Vande,

hvor han nu skulde hen. Ganske vist sav-

nede han Kendskab til Navigationens viden-

skabelige Del, der kunde bhve af saa stor

Betydning paa en saadan Rejse, men denne

Mangel opvejedes af hans store Dygtighed i

praktisk Søvæsen og ved udmærkede person-

lige Egenskaber.

Efter en Del Genvordigheder, som blandt

andet nødsagede ham at søge ind i en norsk

Havn for at reparere og paamønstre tre Mand

i Stedet for nogle, som var døde, fik Jens

Munk den 20. Juni Grønlands Østkyst i

Sigte nord for dets sydligste Forbjærg, „som

de engelske kalder Kap Farvel og ligger paa

60 Grader 30 Minutter (sande Bredde: 59**

45'); uden Tvivl, den, som gav Stedet samme

Navn, agtede ikke mere derhen at komme.

Og er det søndre Kap af Grønland et højt

Land og meget takket og ujævnt, med høje

skarpe Fjælde; dog kunde saadanne høje

Fjælde ikke have deres rette Aftegnelse og

visse Kendelse for den mangfoldige Is, der

ligger paa dem, som gør samme Land gan-

ske ukendeligt.'"

Fra Grønlands Sydspids styredes nu mod

Nordvest tværs over Davis Strædet og den

8. Juli fik man „Landet paa den Ameriske

Side" i Sigte, men Is forhindrede, at man

naaede helt ind til det. Nætterne var her

meget kolde, saaledes at der om Morgenen

hang kvarterlarge Istapper i Takkelagen, men

om Dagen skinnede Solen saa hedt, at Fol-

kene kastede deres „Bulfangere" (Over-

frakker).

Ved fejlagtig Stedangivelse paa de med-

førte Kort kom Jens Munk først ind i Fro-

bisher-Bugten og maatte sætte Kursen syd-

ligere for at komme ind i Hudson-Strædet,

som han kaldte „Fretum Christian". Reso-
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tions-Øens syd-

ligste Punkt

(Kap Best) døbte

han Munkenæs.

Isen lagde ham

mange Hindrin-

ger i Vejen.

Den 20. Au-

gust naaede han

sit „rette Far-

vand" — Hud-

son-Bugten —

,

og for fulde Sejl

naaede han tre

Dage senere en

Havn paa den

vestlige Kyst,

hvor jo forment-

lig Indsejlingen

til Nordvestpassagen maatte søges

og Kulde gjorde det nødvendigt

Opskruet Indlandsis.

Spaltet Indlandsis.

Storm rette sig for Vinteren, og Flodmundingen,

at ind- hvor han søgte ind, kaldtes Jens Munks

Vinterhavn. Ekspeditionen var daar-

ligt udrustet til at tage imod saa haard

Kulde, som herskede her. I sin Bog

Xavigatio Septentrionalis har Munk

givet en udførlig Beretning om de for-

færdelige Lidelser, Ekspeditionen gen-

nemlevede her. Kulden blev saa slærk,

# at de ikke kunde færdes ude. De fik

ingen Motion, Føden var væsentlig

Saltmad og Følgerne udeblev ikke : Skør-

bug og Blodgang.

Julen og Nytaaret 1620 tilbragtes

endda ganske hyggeligt, idet Forholdene

endnu havde været gunstige, men det

nye Aar bragte saadan Kulde, at Fær-

den i det frie var umulig. Daglig an-

grebes flere og flere af den rædsels-

fulde Sot. De syge blev blaa over

hele Legemet, og Tænderne løsnedes i

Munden. Munk kæmpede som en Helt

mod Sygdommen. Skønt han selv var

angreben, plejede han de syge og ud-

delte Medicin. Han giver i sin Dagbog

Dag for Dag gribende Skildringer af

c;^:--.^s3e^
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disse Rædsler: hvorledes den ene efter den

anden af hans Felk, Officerer, Baadsmænd,

Præsten og Bartskærererne angribes og dør

under de heftigste Smerter. Begravelser og

Sygepleje gav de endnu raske nok at gøre.

Den 25. Februar var der 22 døde, den

10. April 41. Da Sommeren endelig kom,

var kun Munk selvfjerde i Live. Han laa

dødssyg i sin Kahyt og tvivlede om, at han

nogen Sinde kom til at rejse sig mere.

Han opsatte sit Testam.ente, hvori han bad

kristne Mennesker begrave hans Lig og tage

Løn af Gud derfor: sine Papirer bad han

dem sende til sin Herre og Konge. Saa

lagde han sig ned og ventede Døden. Stan-

I'olaris-Kkspcditionen opdager „Tigress" 2'j. April 1873.

ken af de rundt om i Skibet liggende Lig

var imidlertid saa uudholdelig, at han ved

Anspændelse af sine sidste Kræfter maatte

staa op og naaede efter uhyre Anstrængelser

Dækket, hvor to af hans overlevende Folk

hjalp ham i Land. Munk og hans to Li-

delsesfæller søgte Læ under en Busk og

opholdt Livet ved at suge Saften af de fine

grønne Spirer, som nu begyndte at bryde

frem af Jorden. Da Isen den 18. Juni brød

op, var de saa heldig at fange nogle Laks-

ørreder, som gav dem nogle Kræfter, og de

kom sig saa meget, at de begyndte at tænke

paa Hjemrejsen. Under usigelige Anstræn-

gelser lykkedes det dem at faa ., Lamprenen",

som af Isen var sat paa Land,

ud i Søen, og efter at de havde

forsynet sig med Proviant, hej-

sede de Sejlene og satte Kursen

hjemefter. Beretningen om, hvor-

ledes disse tre udmattede Mænd
kæmpede mod Is og Storm i

Davis-Strædet og Atlanterhavet,

lyder ganske utroligt, men er

ikke desto mindre den nøgne

Sandhed. Under hele Rejsen hjem

var Skibet saa læk, at de maatte

pumpe Dag og Nat. Som ved

Mirakler red de den ene Storm

efter den anden af i Atlanterhavet.

Den 26. September, ni og en

halv Uge efter, at de havde for-

ladt Vinterkvarteret, saa de Norges

Kyst, og i en flyvende Storm stod

de ind i en Fjordarm tæt ved

Sognefjord.

Polarforskningen stilledes nu

noget i Bero. Man indsaa, at selv

om Nordvestpassagen fandtes,

vilde den ingen praktisk Betyd-

ning faa, da Kulde og den La-

byrinth af Øer, som findes nord

for Amerika, vilde volde Handels-

sejlads uhyre \'anskeligheder.

Først efter Verdensfreden i Wien

8
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Grave og Mindesmærker over Franklin-Ekspeditionen paa Adelaide-Halvøen.

1815 begyndte de store Sømagter paany at

interessere sig for geografiske Opdagelser. Se-

kretæren ved det britiske Admiralitet John

Bdrnnu gik i Spidsen og paatog sig særlig at

fremme Polarforskningen. Da Efterretningerne

fra Hvalfangerkaptajner lod paa, at Isen i Po-

larhavene var under Drift sydgaaende, greb

Barrow Lejligheden til at vække Interessen for

en ny Ekspedition. Folkestemningen var med

ham, og Regeringen udsatte en Præmie paa

JO,000 Pund Sterling til den, som fandt den

nordlige Søvej til det stille Ocean.

Det blev Sir John Ross (den ældre), som

kom til at aabne Rækken af det 19. Aar-

hundredes store arktiske Ekspeditioner. Han

var Kaptajn i den engelske Flaade og til-

hørte en anset Slægt. Regeringen udsendte

i Aaret 1818 to Skibe, „Isabella'', ført af ham

selv, og „Alexander", ført af Løjtnant IV. E.

Parrv, ogsaa en anset Sømand, som bl. a.

havde været med ved Københavns Bombarde-

ment 1807. Paa Vej til Baffins Bugten anløb

Skibene de danske Kolonier paa Grønlands

Vestkyst, passerede Melville- Bugten og fik

Forbindelse med Eskimoerne ved Kap York,

som for første Gang saa hvide Mænd og

forbavsedes over de .,store Baade". I

Baffins Bugten var ringe Is, og under Besæt-

ningernes begejstrede Hurraraab stod Skibene

d. 29. August ind gennem Lancaster- Sun-

det, som var begrænset af smukke høje Fjælde

paa begge Sider. Til stor Harme for Parry

og mange andre gav Ross pludselig Ordre

til at vende, idet han mente at have set

Bjærge forude, som spærrede videre Frem-

trængen. Bjærgene, som ingen anden kunde

se, kaldte han Croker-Bjærgene. Parry og to

andre Officerer, James Ross (den yngre) og

Belcher, hævdede ved Hjemkomsten, at Ross

havde set forkert, og hans Popularitet led et

stort Knæk, medens Parry kom i første Række.

Efter en heftig Strid j Bladene gav Regerin-

gen denne unge Mand Kommandoen over to

Skibe, „Hecla" og ,, Griper'', for at han kunde
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sejle ud og bevise sin Paastand. Den 5.

Maj 1819 rejste han og naaede med sine to

Skibe Lancaster- Sundet, hvor han til sin

Glæde konstaterede, at det forlængede sig

mod \'est i Barrow-Strædet og mod Syd i

Prinsregentens Indløb. Dette var fuldt af Is,

og Sejladsen fortsattes gennem Barrow-Stræ-

det, og under Melville-Øen passeredes den

1 1 0. vestlige Længdegrad fra Greenwich, hvil-

ket under Jubel meddeltes Besætningerne,

som derved vandt 5000 Pund Sterling, som

Parlamentet havde udsat som Belønning.

Den 9 Maaneder lange Polarnat stod nu

for Døren, og det gjaldt at staa den igennem

saa godt som muligt, og her viste Parry sig

Situationen voksen. Stræng Renlighed og

Disciplin gennemførtes, og Humøret holdtes

oppe ved Hjælp af Udgivelsen af Aviser og

sligt — ja Parry skrev endogsaa en Komedie:

„Nordvestpassagen eller Enden paa Rejsen",

som fik en meget begejstret og varm Mod-

tagelse i ^ 28 " C.

Den 1. August sattes Sejl, og i Slutningen

af Oktober naaede denne glimrende gennem-

førte Ekspedition tilbage til England modtaget

med Begejstring af hele Folket. Parry havde

bevist sin Paastand, at Bjærge ikke spærrede

Lancaster-vSundet, og var naaet længere mod

Vest end nogen anden.

I 1827 drog Parry for 5. Gang ud. Denne

Gang til Spitsbergen med selve Nordpolen

som Maal. Han ledsagedes af Løjtnant James

Ross (den yngre). Med 26 Mand begav de

sig afsted mod Nord trækkende to Baade an-

bragt paa Slæder. Beundringsværdig er det

Arbejde, denne Ekspedition udførte. Men
da det opdagedes, at Isen var i Drift syd-

paa, indsaa Parry, at det vilde være umu-

ligt at naa Nordpolen, og han besluttede at

vende. Da havde han naaet 82*^45' n. Br.,

det nordligste Punkt, som nogen Sinde var

naaet — en Rekord, som først blev slaaet

efter 50 Aars Forløb,

I Aarene 1829— 33 foretog John Ross

(den ældre) en Ekspedition til Farvandene

nord for Hudson Bugten og opsøgte og be-

stemte bl. a. den magnetiske Nordpol (70 ^

15' 17" n. Br. og 96« 46' 45" v. L.) og

genoprettede fuldtud sit gode Navn og Rygte,

som han havde tilsat paa Luftsynet „Croker-

Bjærgene".

Nu følger en halv Snes Aar, hvor Pol-

forskningen hviler, og først den 10. Maj 1845

afgik Franklins saa sørgeligt berømte Ekspe-

dition fra England. Den bestod af Skibene

„Erebus" og „Terror" og var udmærket ud-

rustet og skulde søge Nordvestpassagen.

Franklin, som nu næsten var 60 Aar, førte

selv Kommandoen ombord paa „Erebus".

Blandt Officererne var Kaptajn Crozier, som

havde tjent under Parry og James Ross, Kap-

tajn Fitz-James, Løjtnant Gore, Løjtnant Little

m. n. Besætningen talte ialt 134 Mand, og

Skibene var provianterede for 3 Aar. Sidst

prajedes Skibene den 26. Juli af Hvalfanger-

kaptajn Daunet ud for Indsejlingen til Lan-

caster -Sundet. „Everything was going on

well" bad man melde hjem. Fra nu af

sænker Mørket sig over Skibenes Skæbne.

Da to Aar var gaaet, uden man havde

hørt fra dem, begyndte hele den civiliserede

Verden at spørge med Ængstelse om deres

Skæbne. Den gamle Ross var en af de første,

som meldte sig til Tjeneste og aabnede den

lange Række Efterforsknings-Ekspeditioner,

som England og Amerika kappedes om at

udsende. Baade fra Vest gennem Bering-

strædet og fra Øst gennem Baffins-Bugten

gjordes Togter ind i de Stræder og Sunde,

som ligger her imellem — dog i lange Tider

uden at give mindste Oplysning om de for-

ulykkedes Skæbne.

Fra 1848 — 54 foretog 4 Ekspeditioner

Efterforskninger fra Vest gennem Bering Stræ-

det. Særlig Betydning fik Ekspeditionen ledet

af Colliiisoii og Mac-Clure, idet den nærmest

ved et lykkeligt Tilfælde kom til at løse det

store Problem : Nordvestpassagen.

Gennem Baffins Bugten udsendtes fra 1848

—-59 15 Ekspeditioner. vSærlig Fortjeneste

10
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Schwatka gaar over Simpson-Strædet.

indlagde Mac Clinlock sig ved at foretage

de længste Slæderejser, som hidtil var gjort.

lait tilbagelagde han 1210 geografiske Mil,

Der hvilede stadig et knugende Mørke over

Franklin og hans Mænds Skæbne. I 1853

besluttede det engelske Admiralitet at stryge

deres Navne af Skibslisterne og tilkendegav

derved, at man ansaa videre Efterforskning

haabløs. Lady Franklin var fortvivlet over

denne Opgivelse og fik ad privat Vej den

anden Grinneil-Ekspedition — udrustet af den

amerikanske Rigmand Grinneil og ledet af

Dr. Kane — udsendt til Smith -Sund, som

blev undersøgt helt op til over 82 ^ n. Br.

og Grinnell Landet opdaget. Desuden hjem-

bragte Ekspeditionen vigtige videnskabelige

Resultater paa Zoologiens og Meteorologiens

Omraade, men intet om Franklin.

Først i 1859 lykkedes det Kaptajn Mac-

Clintock paa Boothia Halvøen at skaffe sikre

Efterretninger om Franklin gennem en Eski-

mostamme, som fortalte, at for en Del Aar

siden var et stort Skib bleven indesluttet i

Isen ved Kong Williams Land. Mandskabet

havde reddet sig i Land og forsøgt at naa

den store Fiskefiod, hvor de imidlertid var

omkomne. Nogle evropæiske

Genstande og Resterne af en

Baad beviste deres Udsagn.

Den 21.Septbr. 1859 vendte

'^'«*^«i..

Kap York Slæde; den Type, som Cook anvendte paa sin Nordpolsekspedition.
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Mac-Clintocks Ekspedition tilbage til London

med den sørgelige Vished om Franklin-Ekspe-

ditionens Skæbne og med Efterretningen om, at

Franklin var den første, som havde opdaget

No^dvestpassagen. Ved det geografiske Sel-

skabs Møde i London den 28. Maj 1860 fik

Lady Franklin Selskabets Guldmedaille over-

rakt af Præsidenten.

Senere har Sclnvatka og Klutschaclc skaffet

endnu udførligere Efterretninger om Franklin

og hans Mænd og ydet de afblegede Ben,

der laa spredte paa Kong Williams Land og

Halvøen Adelaide, den sidste Ære.

Teorien om det aabne Polarhav. som Dr.

Kane vistnok var den første, der fremsatte,

hyldedes ogsaa af Dr. Haves, som i 1860

drog ud ombord i „De forenede Stater" med

det Maal at sejle lige til Nordpolen. Paa Vejen

anløb det Upernivik og fik her Underretning

om, at en dansk Grønlænder, Hans Hendrik,

boede i Kap York og gerne vilde bort der-

fra. Hayes hentede ham og hans eskimoiske

Kone og deres lille nyfødte Barn. Hans

Hendrik var Hayes Ekspeditionen en god

Hjælp og kom senere til at spille en vigtig

Rolle i Polarforskningen. Skønt Hayes kom

tilbage med uforrettet Sag, holdt Teorien om

det aabne Polarhav sig stadig. Amerikanerne

var mest tilbøjelige til at søge Adgangen til

dette Hav gennem Smith-Sund, den berømte

tyske Geograf Pctermann mente, man lettest

naacde det ad den brede Passage mellem

Spitsbergen og Novaja Semlja, medens Fransk-

manden Gustav Lambert hævdede, at man

skulde søge dertil gennem Bering-Strædet.

Kaptajn Hall mente, at Smith -Sund var

Vejen. Ombord paa „Polaris", udrustet af

den amerikanske Kongres, forlod han New
York den 29. Juni 1871. I Upernivik fik

han Grønlænderen Hans Hendrik og hans

Kone og Børn med.

Besætningen var meget uensartet sammen-

sat: Amerikanere, Englændere, Irlændere,

Tyskere og nogle Eskimoer. „Polaris'* naaede

højere op end noget andet Skib nogen Sinde

havde været. Gennem Smith -Sund naaede

man Robeson - Kanalen , opkaldt efter den

amerikanske Marineminister. Da Skibet blev

indesluttet i Isen, drog Kapt. Hall sammen

med en Matros og to Eskimoer ud for at

trænge endnu højere mod Nord. Han for-

kølede sig paa denne Tur og døde 8. No-

vember. Forholdet mellem Chefen og Besæt-

ningen havde hele Tiden været daarligt, og

senere har Rygtet fortalt, at han var bleven

forgivet. Imidlertid var det ham, som havde

holdt Besætningen i Ave, og efter hans Død

blev Forholdene ombord næsten uudholdelige.

Den 15. Oktober 1872 blev „Polaris" skruet

sønder af Isen og sank, medens Besætningen

reddede sig over paa en Isflage. Paa denne

befandt sig 19 Mennesker, deriblandt Hans

Hendriks Kone med et nyfødt Barn.

At disse Mennesker frelstes, er et Vid-

under og skyldes nærmest Eskimoerne, som

heldigvis havde faaet deres Kajakker med

paa Isflagen og ved Fangst skaffede Føden.

Ved Foraarstid gaar Flagen i Drift sydpaa,

den bliver mindre og mindre; Stillingen er

fortvivlet, men den 29. April 1873 ses de

Skibbrudne af en Damper „Tigress" og

reddes. 6^/2 Maaned havde de levet paa

Isflagen, som fra 78*^ n. Br. var drevet ned

til lidt Nord for New Foundland paa 53^/^^

n. Br.

Paa den internationale geografiske Kongres

i Rom 1879 blev det foreslaaet, at man

skulde oprette videnskabelige Stationer rundt

om Polen. Amerika besluttede at udsende en

Ekspedition til Lady Franklin Bugten med

dette Formaal. Løjtnant Greely blev Leder,

og i 1881 afsejlede han ombord i „Proteus".

Paa 81*^44' n. Br. byggede de et Observa-

torium „Port Gonger". De Skibe, som skulde

forsyne ham med Kul og Proviant, havde

Uheld og naaede ham ikke. Hans Stilling

var kritisk, og den 9. August 1883 begyndte

han Tilbagetoget mod Syd, haabende at træffe

en Hvalfanger eller naa de danske Kolonier

i Grønland.

12
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Ved „Camp Clay",

tæt ved Kap Sabine,

standsedes han og maatte

overvintre. De Rædsler,

som er foregaaet, den

Nød og de Lidelser, som

er gennemlevet her, trod-

ser enhver Beskrivelse.

Døden ryddede godt op

blandt disse stakkels

Mennesker, der, da Sul-

ten plagede dem værst,

vistnok har gjort sig

skyldig i Kannibal-

isme. En af Folkene,

der gjorde sig skyl-

dig i Tyveri og blev

tyk og fed paa de an-

dres Bekostning, blev af

Greely dømt til Døden

og skudt. Desuden døde 4 af Sult. De 7 til-

bageblevne var meget udmattede og havde,

da en Undsætningsekspedition naaede dem,

de sidste 42 Timer ikke nydt andet end lidt

Vand og noget kogt Sælskind. — — —
De senere Polarekspeditioner vil endnu

Fridtjof Nansen

være i frisk Minde, men

ogsaa disse sidste har

maattet kæm.pe sig frem

— ofte Skridt for Skridt

— for at afsløre det

høje Nord dets Hemme-

ligheder og lære Vejen

til Nordpolen at kende.

Ubeskrivelige er de Li-

delser, denne Vej er be-

lagt med, utalligede Lig,

som bedækker den. Men

vort Kendskab til Polar-

egnene er stadig vokset,

og jo mere af Vejen vi

lærte at kende, med de-

sto større Energi blev

Opmærksomheden kon-

centreret om selve Polen.

De sidste Aartiers

„run" mod Polen begyndte!

Her var Fridtjof Nansen Foregangsmanden,

og hans genialt udtænkte og modigt gennem-

førte Togt med „Fram" i 1893 vil jo altid

staa som en af de mest glimrende Bedrifter,

hvid Mand har udført.

-^-g-<8$$>

POLARESKIMOER OG POLAREKSPEDITIONER
Af DR. PHIL. H. P. Steensby.

DER har i den sidste halve Menneske-

alder eksisteret et lille Rige og et

Dynasti, som ikke har været nævnt i Gotha-

Kalenderen. Det er Peary's Selvherskerstat

i det yderste Nord paa Kysterne langs Far-

vandene mellem det nordvestlige Grønland

og Ellesmere Land. Det er et Rige, der maa

maales i Kystlængde; thi selve Landjorden

er kun en Ramme om isfyldte Have og en

Bræmme foran Indlandets Ismarker. Under-

saatterne er de lidt over 200 Polareskimoer.

Alle disse golde Kyster, hvis Strækninger

skiftevis skylde amerikanske og engelske Eks-

peditioner deres Kortlægning, staar praktisk

talt ikke under nogen civiliseret Stat. Den

grønlandske Side vil ganske sikkert af alle

Magter blive regnet for dansk Besiddelse, i

Særdeleshed nu, efter at der i den forløbne

Sommer er blevet anlagt en dansk Handels-

og Missionsstation „Nordstjernen" ved North

Star Bay paa 7 6*^ 30' n. Br. Men med den

modsatte Side af Farvandene, Ellesmere Land,

13
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forholder det sig derimod paa en noget mere

tvivlsom Maade.

Det burde absolut høre sammen med Grøn-

land , fordi det horer til Polareskimoernes

Jagtomraade. Fra gamle Dage har Eski-

moerne foretaget Udflugter over Smithsund

til Kystegnene ved Bache Halvøen for at

jage Moskusokser. Og nu, da Dr. Cook paa

sin Nordpolsekspedition har vist dem Vej

over den smalle Strimmel Land, der skiller

de østlige Indskæringer ved Bache Halvøen

fra Bay Fjorden paa EUesmere Lands Vest-

side, vil Jagtrejserne efter Moskusokser for

Fremtiden strække sig helt over til Eureka

og Nansen Sundenes Kyster. Men det er

rimeligt at antage, at Dominion of Canada

vil gøre Fordring paa EUesmere Land ligesom

paa alle de andre nordamerikanske Polarøer

Vesten for Grønland.

Herpaa tyder blandt andet den Ekspedition

under Kaptajn Bernier, som den kanadiske

Regering for Øjeblikket har oppe i Lancaster

Sundet. Hvor særpatriotisk Canada opfatter

disse Bestræbelser, viser meget tydeligt den

Omstændighed, som Dr. Cook fortalte, at

Bernier's Ekspedition havde opkrævet Afgifter

af de skotske Hvalfangere, der hver Sommer

gaar ind i

Lancaster

Sundet paa

Hvaljagt.

Disse havde

dog nægtet

at betale.

Hvis Dan-

mark virke-

lig for Al-

vor vil tage

det lille po-

lareskimo-

iske Folks

Skæbne i sin

Haand, bur-

de vi ogsaa

se at faa an- Sommcrparti fra en gronlandsk Kjord.

14=

erkendt Besiddelsen af EUesmere Land med

vestlige Naboøer. Det kan i denne Hen-

seende kun være til Held , at det er Nord-

manden Sverdrup og ikke Englændere og

Amerikanere, der har opdaget og kortlagt

sidstnævnte Omraader. Selv burde vi i saa

Fald se at blive de første, der betraadte,

kortlagte og tog i Besiddelse det af Cook

observerede Land Nordnordvest for Heibergs

Land.

Hver den, der af Selvsyn kender Polar-

eskimoerne, vil af Hjertet unde dem at komme

under en fornuftig og hensyntagende Ledelse

efter et prøvet Kolonialsystem fremfor at

blive et Bytte for en eller anden privat og

hensynsløs Foretagsomhed. Er Landet end

barskt og yderlig fattigt, saa er Folket dog

godt og i nogle Retninger af en ejendomme-

lig vidtdreven Udvikling.

Det er en fuldstændig Misforstaaelse, som

man ikke sjældent træffer paa, at Polar-

eskimoerne er en forkrøblet Stamme af for-

hutlede Individer, der fører en ynkelig Til-

værelse i denne Afkrog af Verden. Med

nogen Eftertanke vil man kunne sige sig

selv, at dette ikke kan være rigtigt. For-

krøblet kunde man maaske kalde Stammen,

forsaavidt

som den er

lille, og dens

Folketal sy-

nes at være

uden Til-

bøjelighed

til Forøgel-

se. Men dette

hængersam-

men med en

skarp natur-

lig Udvæl-

gelse, saa

kun de gode

Fangere

kommer til

at stifte Fa-
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at de tillader en fast Bosættelse Aaret rundt.

Jagtdyrenes Forekomst er periodisk og knyttet

til forskellige Steder langs Kysten. Disse

Forhold er nøje kendte af Eskimoerne og af

dem afhænger deres Vandringer og Jagt-

rejser, der de 9 Maaneder af Aaret foregaar

med Hundeslæde paa det tilfrosne Hav.

Allgevel er der visse Steder, hvor de af Be-

liggenheds- og Bekvemmelighedshensyn for-

trinsvis opslaar deres Bo, saa man kan med

en vis Ret tale om polareskimoiske Bopladser.

Den sydligste af disse ligger ved Kap York,

og den nordligste var tidligere Etah, men

har i de senere Aar været det lidt nordligere

Anoatok, hvorfra Cook gik ud paa sin Rejse

til Polen.

Den Tid af Aaret, da Polareskimoen ligger

mest stille, er Mørketiden, som han tilbringer

i et lille Vinterhus, der er bygget op af

Sten og dækket med Jord og Sne. Ved

Kap York falder Aaret i omtrent fire lige

store Dele , en Vinter - eller Mørketid , en

Slags polar Foraarstid, hvor Solen staar op

og gaar ned, en Sommer- eller stadig Lystid

og et Efteraar med baade Lys og Mørke.

Nordligere bliver Mørke- og Lystid stadig

længere og længere. Naar man ved Foraars-

tid har forladt sit Vinterhus, er det ikke

med nogen speciel Tanke om at vende til-

bage til det igen. Det er ikke engang sikkert,

at man næste Vinter atter overvintrer paa

samme Boplads. Muligvis er man i Løbet

af Foraar og Sommer kommen saa langt

bort, at man nu bygger Vinterhus et lille

Hundrede Mil fra i fjor; men selv om man

kommer tilbage til samme Sted, har man

intetsomhelst Krav paa sit forladte Hus.

Heroppe er det ikke Boligen eller et Hjem

i vor Forstand , der binder Mennesket fast.

Her er det kun det gode Jagtsted eller Jagt-

heldet, der tillader Oplæggelse af Forraad af

Kød og Spæk, som bestemmer, hvorlænge en

Plads skal beboes.

I Stammens Historie og økonomiske Liv

kan man maaske sige, at tre Aarstal har

været særlig betydningsfulde, og det er 1818,

1891 og 1909, i hvilket sidste Aar Polar-

eskimoerne baade fik en fast Handelsstation

og gennem Dr. Cook Adgang til ny rige

Moskusoksedistrikter. I 1818 besøgtes Stam-

men første Gang af Europæere, nemlig af den

engelske Ekspedition under John Ross, og de

begyndte at lære enkelte europæiske Red-

skaber at kende; men det var dog først 1891,

da Peary havde indledet sin Ekspeditions-

række, og da omtrent samtidig de skotske

Hvalfangere begyndte et mere regelmæssigt

aarligt Besøg ved Kysten, at Polareskimoerne

fik Lejlighed til at skaffe sig europæiske

Vaaben samt en bedre Forsyning med Træ

til Gengæld for deres Lands kostbare Pro-

dukter, Ræve- og Bjørneskind samt Narhval-

og Hvalrostand. Nu er der knap den voksne

Mand, der ikke har mindst een Magasin-

karabin af bedste engelske eller amerikanske

Fabrikat. Omkring i Huse og Telte ser man

europæiske Koge- og Drikkekar, Knive, Piber

og engelske Kiks. Jeg har endogsaa set en

Familie, der hængte sine Kogekar over Spæk-

lampen op i et Fotografistativ.

Det kan ikke nægtes, at disse Erhvervelser

har lettet Livet for disse Polarmennesker,

men der er samtidig aabnet en Fare for dem,

og det er den, at de, tilskyndede af en ufor-

udseende Forretningspaavirkning, skal gaa

hen og udrydde eller ihvertfald stærkt for-

mindske Antallet af Bjørn og Ræv. De vil

derved samtidig undergrave deres egen Til-

værelse, da disse Dyrs Skind, som de bruger

til Benklæder og Pelse, er en nødvendig Be-

tingelse for, at Mennesker overhovedet kan

leve i saa kolde Egne.

F'orholdet mellem Polareskimoerne og Polar-

ekspeditionerne har stedse været godt og

fredeligt, og flere Gange har Eskimoerne vist

deres velvillige og hjælpsomme Sindelag. Vi

har jo selv det bedste Eksempel derpaa fra

den litterære Ekspedition, da Mylius Erichsen,

Harald Moltke og Knud Rasmussen tilbragte

Tiden fra April 1903 til Januar 1904 hos
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Eskimotyper. Tegnin.;; af Harald Moltke.

den og nød deres Venskab og Støtte. Den

sidstnævnte har senere ganske alene og uden

særlig europæisk Udrustning levet længe

iblandt dem og er nu Sjælen i de Bestræbelser,

der fra dansk Side gaar ud paa at støtte

den lille Stamme.

Gennem den litterære Ekspedition og Knud

Rasmussens Rejser er atter bevist Fortræffe-

ligheden af det arktiske Rejseprincip „som

Eskimo blandt Eskimoer". Det praktiseredes

første Gang paa Amerikaneren Schwatka's

Ekspedition til Kong William's Land 1878

— 80 og har stedse vist sig særdeles frugt-

bart ikke alene for Opnaaelsen af etnologiske

Resultater, men ogsaa for selve Rejsernes Ud-

strækning. Heri er der dog intet overraskende

;

thi Eskimokulturen, der teknisk set er en

høj Kultur, er nøje tilpasset efter de arktiske

Naturforhold og i de polare* E^gne den euro-

pæiske Kultur langt overlegen.

Saagodtsom alle de amerikanske og engel-

ske Ekspeditioner fra Kane til Greely, der

gennem Smithsund søgte op mod Polen og

mod det dengang formodede aabne Polarhav,

havde deres Hovedkvarter Norden for Polar-

eskimoernes Stammeomraade og kom kun

rent lejlighedsvis i Berøring med dem, lige-

som de ogsaa kun i ringe Grad benyttede

deres Hjælp ved Udrustningsarbejde , Slæde-

kørsel eller Jagt. Nogen indgribende Be-

tydning for disse Ekspeditioner har Polar-

eskimoerne ikke haft.

Saa begyndte Peary sin lange Række af

Ekspeditioner. Paa de første slog han sig

ned blandt Polareskimoerne og havde sit

Hovedkvarter paa deres Kyst i Nærheden af

Inglefield Golfen. Men paa hans store Ind-

landsisvandringer kunde han ikke have nogen

særlig Nytte af P2skimoerne, da Indlandsisen

for dem er ukendt og uvant Gebet, som de

omgiver med en skrækindjagende Mystik, og

hvor' de grumme nødigt færdes. Deres
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Domæne er Havisen, og her benyttedes de

ved Slæderejser af Peary og i Særdeleshed

af hans norske Ledsager Eyvind Astrup paa

dennes store Kortlægningsrejse i Melville Bugten.

Paa sine senere Ekspeditioner har Peary

optaget de gamle Skibsekspeditioners Frem-

gangsmaade at lægge sig i Vinterkvarter med

Skib helt oppe i den nordlige Ende af Smith-

sunds-Passagen ved Robeson Kanalen. Men

for at have den vigtige polareskimoiske Ar-

bejdskraft og Ledsagelse paa Slæderejserne

over Polhavet ved Haanden gaar han paa

Opvejen ind ved Bopladserne og tager Eski-

moerne ombord for at tage dem med sig.

I Begyndelsen gik de gladelig ind herpaa,

fordi de troede, han vilde føre dem til ny

og gode Jagtgrunde; men da de opdagede,

at det altid gik til strængt og kedeligt Ar-

bejde i golde Egne, forsøgte de at undslaa

sig, eller de skjulte sig inde i Fjordene.

Men Peary forstod at finde dem og beherskede

dem saaledes med sin stærke og brutale Villies-

personlighed, at de ikke vovede at nægte at

gaa med. Undertiden har han saaledes bort-

ført henved den halve Stamme.

Denne Fremgangsmaade er saa absolut

Peary'sk og kan kun tænkes anvendt af en

tyrannisk Krobrernatur som hans, der for

Alvor tør

paastaa, at

Polareski-

moerne og

deres Land

og Produk-

ter tilhører

ham. Hans

absolute

Modsæt-

ning er den

milde, elsk-

værdige

Cook, der med en enkelt Ledsager og senere

alene slaar sig ned ved en Boplads og i

Løbet af en Vintef ved Slæderejser og Jagt

træner sig op til at kunne leve som Eskimo,

samtidig med at han lader Polareskimoerne

af medbragt Materiale forfærdige sine Ud-

rustningsgenstande og først og fremmest de

vigtige Slæder til selve Polfærden. Deres

Sprog kunde han allerede fra sit Ophold paa

den første Pear}'^- Ekspedition 1891

—

92.

I livilken Grad Cook har forstaaet at om-

gaas Eskimoerne og vinde deres Tillid, derom

vidner intet bedre end det, at han kunde

faa dem til at følge sig til Nansen Sund og

for to unge ugifte Mænds \'edkommende

helt til Polen. Det, der i første Linie lokkede,

var Udsigten til den kære Moskusoksejagt

paa Vestsiden af Ellesmere Land , og Dr.

Cook's Løfter i denne Henseende blev jo

ogsaa fuldstændig opfyldte. Senere fik Dr.

Cook ved sin Overvintring paa Kap Sparbo

endnu yderligere Lejlighed til at vise, hvor

fuldkomment han havde tilegnet sig Eskimo-

princippet i arktisk Rejseliv. Og selve det.

at han lige med een Gang kan naa Polen,

medens Peary med sin ældre Rejsemetode maa

gøre flere mislykkede P'orsøg, er en glim-

rende Sejr for det nævnte Princip og for selve

den polar-

eskimoiske

Kultur. Der

er Navne

paa Polar-

eskimoer,

der burde

nævnesved

Siden af

Cook's og

Peary's

som Polens

Opdagere.

Gronl.'underindetypcr.

=^ 18 =^



Vinternat i Polarlandene.

HVORLEDES BESTEMMER MAN,
OM MAN HAR NAAET NORDPOLEN?

Af Observator C. F. Pechule.

JORDENS Nordpol frembyder ret ejendomme-

lige astronomiske Forhold. Himlens Ækva-

tor, der ikke er andet end Forlængelsen

af Jordens Ækvatorplan ud til Himmelkuglen,

falder ved Polen sammen med Horizonten,

og Himlens Nordpol, der ikke er andet end

Forlængelsen af Jordens Akse ud til Him-

melkuglen, falder dér sammen med Zenith.

Følgen er , at man fra Jordens Nordpol

kun kan se den nordlige Stjernehimmel , og

at hver Stjerne, man kan se, løber Himlen

rundt i ét Døgn, men stadig i samme Højde

over Horizonten. Himlens lyseste F'iksstjerne,

Sirius, der ligger 16° syd for Ækvator,

kan aldrig ses fra Nordpolen. Den lyseste

Fiksstjerne, der kan ses, er Vega, der ligger

59 ^ nord for Ækvator og derfor fra

Nordpolen ses at gaa Himlen rundt stadig i

en og samme Højde af 39 ° over Hori-

zonten. Hos os er den ganske vist ogsaa

altid over Horizonten; men naar den staar

højest i Syd, er dens Højde 7 3°, medens

den 12 Timer senere kun staar 4° over

vor Horizont.

For Solen stiller Forholdene sig noget an-

derledes. Solen staar jo ved Midsommer

33^2 ^ over Ækvator, ved Midvinter

23^/2 ° under Ækvator, og ved Jævndøg-

nene passerer den Ækvator. Omkring den

21de Juni ses Solen altsaa ved Nordpolen

spadsere Himlen rundt, stadig i en og samme

Højde af 25^1.2 ° over Horizonten, Efter

nogle Dages F"orløb begynder den dog, sam-

tidig med at den gaar Himlen rundt, at

synke, saa at den kommer til at beskrive

en Spiral, hvis Ringe dog ikke ere langt fra

hinanden. Den 24de September har Solens

nedre Rand naaet Horizonten, og den spad-

serer nu Horizonten rundt, idet den dog

samtidig synker, saa at den efter 1 ^2 Døgns
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Forløb helt forsvinder. Den vedbliver dog

endnu i et Par Ugers Tid at udsende en

Lysning, der svarer til vort Tusmørke, og

ogsaa efter den Tid ser man en Lysning

vandre Horizonten rundt, svarende til den

Lysning, vi ser i de lyse Nætter. Denne

Lysning bliver imidlertid svagere og svagere

og ophører helt noget ind i November,

saa at Polarnatten nu er bleven fuldstændig

mørk. I Begyndelsen af Februar begynder

der igen at vise sig en svag Lysning, der

spadserer Horizonten rundt, Lysningen til-

tager stadig, og den 19de Marts dukker So-

lens øvre Rand op over Horizonten. Solen

gaar nu Horizonten rundt, idet der sta-

dig kommer mere og mere op af den , og

efter P/g Døgns Forløb er den kommen

helt op. Den snor sig nu efterhaanden

højere op i den samme Spiral, i hvilken

den den foregaaende Eftersommer snoede sig

ned, og ved Midsommertid gaar den atter

Himlen rundt i en og samme Højde af 23^/2

Gr. over Horizonten.

Maanen er vekselvis en halv Maaned over

og en halv Maaned under Ækvator. F'ølge-

lig er den ved Nordpolen vekselvis oppe et

Par Uger i Træk og nede et Par Uger i

Træk. Naar den er kommen op , snor den

sig i Løbet af en Uge højere og højere op,

indtil 28 **; i den følgende Uge snor den

sig ned , og i de to derpaa følgende Uger

er den helt borte. Maanens Spiralringe ere

altsaa meget færre og meget længere fra

hinanden end Solens. Naturligvis er Maane-

skinnet meget kærkomment i den lange Po-

larnat, særlig omkring Midvinter, da Maanen

netop staar højest, naar det er FulJmaane.

Af det hidtil sagte vil man let se, hvor-

ledes man kan forvisse sig om , at man er

ved Nordpolen. Er det i Polarnatten, kan

man se det paa, at f. Eks. Fiksstjernen

Vega paa sin Rundgang om Himlen stadig

har samme Højde over Horizonten. Man be-

høver ikke engang at vide, at denne Højde

er 39''; det er nok at forvisse sig om,

at Højden ikke forandrer sig. Ved Midsom-

mertid gælder det samme for Solen, hvis

Hojde da hele Døgnet skal være 23^/3 ''.

Men er det f. Eks. omkring den 21de April,

da Solens Højde er c. 12 **, maa man

tage Hensyn til, at denne Højde paa Grund

af før nævnte Spiralgang tiltager omtrent

20 Bueminutter pr. Døgn. Maaler man alt-

saa i et givet Øjeblik paa denne Dag Solens

Højde til 12 ^ 6 Timer senere til 12 " 5 ',

atter 6 Timer senere til 12'' 10', andre 6

Timer senere til 12 "^ 15 ' og atter 6 Timer

senere til 1 2 '^ 20 ', saa er man ved Polen.

Solhøjden kan maales paa forskellige

Maader. En meget primitiv Maade vilde

være at udlede den af Længden af en Per-

sons Skygge paa en vandret Flade. Naar

Solens Højde er 11", bliver denne Skygge

5 Gange længere, end Personen er høj. Naar

Solens Højde er M'', bliver Skyggen 4

Gange længere, end Personen er høj. Man

ser allerede heraf, at den opnaaede Nøjagtig-

hed ikke kan blive stor. Og selv om der

ved Nordpolen skulde findes nogen plan Is-

flade, var det dog ikke sagt, den var vand-

ret, da den kunde være under Pres fra om-

givende Is. Med stor Nøjagtighed vilde

man kunne maale Solens Højde med et

større Hojdeinstrument, der dog ikke egner

sig til at blive slæbt med paa den Slags

Rejser og heller ikke vilde kunne faa fast

Stade paa den næppe rolige Is. Det Instru-

ment, der her egner sig bedst, er Se.xtanten.

Sextanten omfatter, som Navnet antyder,

kun en Sjettedel af en Cirkel og holdes frit

i Haanden. Den er forsynet med en lille

Kikkert, der vender ud mod en Ramme, hvis

halve Aabning er fri, medens den anden

halve Aabning er optaget af et Spejl, saa at

man i Kikkerten baade kan se en fjern

Genstand, mod hvilken Kikkerten rettes, og

Billedet af en anden Genstand , der kommer

fra Spejlet. Den bevægelige Arm, den saa-

kaldte Alhidade, der kan glide langs med

("irkelens Inddeling, bærer ligeledes et Spejl.
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Solens Genkomst.

Flyttes nu Alhidaden, indtil Billedet af en

anden fjern Genstand falder saaledes ind

i sidstnævnte Spejl, at det derfra kastes over

til førstnævnte Spejl og derfra ind i Kik-

kerten, saa ses Genstandene samtidig i

Kikkerten, og bringes de ved en yderligere

lille Flytning af Alhidaden til Dækning, viser

denne paa Cirkelen, hvormange Grader og

Minutter Genstandene er fjærnede fra hinanden.

Paa Landjorden, hvor Horizonten ikke er

fri, maa man benytte en saakaldt kunstig

Horizont. Den bestaar ofte af en Skaal

med Kviksølv. Kviksølvets Overflade stiller

sig af sig selv vandret og danner et ud-

mærket Spejl. Maaler man nu med Sextan-

ten Afstanden fra den virkelige Sol til det

Spejlbillede af Solen, der kommer fra Kvik-

sølvspejlet, faar man Solens dobbelte Højde.

Ved Folen kan Kviksølvspejlet ikke godt

bruges, da Kviksølvet kan fryse. Man kan

da anvende et plant Spejl, der ligesom Skibs-

kompasser og -Kronometre kan være ophængt

saaledes, at det stiller sig selv vandret, men

dog helst maa være forsynet med tre Stille-

skruer, saaledes at det ved Hjælp af et Va-

terpas kan stilles vandret. Isen er neppe saa

urolig, at Spejlet ikke i kort Tid kan holde

sig vandret, og det at tage en Solhøjde (her

altsaa en dobbelt Solhøjde) er, naar For-

beredelserne ere trufne, kun et Øjebliks Sag.

Tager man Hensyn til de ugunstige For-

hold, under hvilke en saadan Observation

foretages, vilde det være meget, om Usikker-

heden af Maalingen kun var ét Bueminut,

og til ét Bueminut svarer en Afstand

paa Jorden af en Fjerdingvej. Naar

man har set Resultatet angivet endog i

Buesekunder, er det formodentlig Middel-

tallet af flere Observationer. Men det maa

dog siges at være ret betydningsløst, om

man har været lige paa Polen eller en Fjer-

dingvej derfra.

Paa aaben Sø, hvor Sømanden ikke kan

se Land, tager han om Formiddagen, naar

Solen stiger, en Solhøjde, af hvilken han saa

kan beregne Stedets Klokkeslet, og det desto

nøjagtigere, jo hurtigere Solen stiger. Paa

Skibskronometeret ser han, hvad Klokken er

i Greenwich, og Forskellen i disse to Klokke-

slet giver ham Stedets Længde fra Green-
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wich. Det samme gør han ofte om Efter-

middagen. En Solhøjde tagen ved den mel-

lemliggende Middag, giver ham Stedets

Bredde. Naar han saaledes har faaet at

vide, paa hvilken Længde og Bredde han

sejler, kan han bestemme den Kurs, han

maa følge for at naa sit Bestemmelsessted.

Nordpolen har ingen Længde. Man kan

ogsaa sige , den har en hvilkensomhelst

Længde; thi alle Meridianer løbe sammen i

den. Af samme Grund har Nordpolen ikke

noget eget Klokkeslel, og En. som staar

deroppe, kan se ud i hvilken Retning han

vil; det er altid Syd. Alligevel kan han be-

stemme den Kurs. han maa tage for at naa

tilbage til et eller andet Sted, forudsat at

han har et Kronometer, der viser, hvad Klok-

ken er f. Eks. i Greenwich. Naar Krono-

meteret viser Kl. 12 Middag, og han ser ud

i den Retning, i hvilken
,

Solen da staar, ved han, at

det er Retningen ned til

England. Naar Kronometeret

viser Kl. 4 Eftm., er Ret-

ningen, i hvilken Solen da

staar. Retningen ned til Grøn-

land. Følger han nu paa

Nedrejsen denne Retning, kan

han, naar Solen skinner, ved

Sextantens Hjælp med betyde-

lig Nøjagtighed finde de Bred-

der, han efterhaanden kom-

mer ned paa. Han kan ogsaa

ved Sextantens Hjælp, lige-

som Sømanden, finde Læng-

derne, men dog kun ret

unøjagtig, da Solen i hine

Egne stiger og daler meget

langsomt. Men det gør hel-

ler ikke noget, da en Længde-

grad i hine Egne kun re-

præsenterer en lille Stræk-

-T'*

S

iv

s:^

s og S' er to Spejle, af hvilke det

ferste kun er spejlende paa den un-
derste Halvdel. Kikkerten/ ogSpej-
let s er anbragt paa hver sin Radius
af en Gradbuc, medens Spejlet s'

drejes med Alhidadcn .S«.

Vil man maale Hojden af Solen (5),

ser man gennem Kikkerten / mod
Solens Spejlbillede i den kunstige
llorisont k, i hvilken den ses i Ret-

ningen S], og drejer derefterAlhidaden
saalænge, til det af den kunstige Ho-
risont reflekterede Billede .s'j dækker
det ved de smaa Spejle reflekterede

Billede 5'. Paa Gradbuen aflæses da
den dobbelte Solhojdc.

ning, desto mindre, jo nærmere Polen

er. Naar En f. Eks. angiver at have

fundet et Steds Bredde 88 « 31' og

dets Længde 95 "^ 52 ', kan der ikke til-

lægges de 8 Minutter, der mangler i rundt

96 ", nogen virkelig Betydning; de re-

præsentere ogsaa kun tusind Fod. Indtræder

der daarligt Vejr, kan Kompasset være til

nogen Vejledning, skønt Kompasnaalens For-

hold i hine Egne ere ukendte og kun kunne

skønnes efter dens Forhold i kendte

Egne. Kommer der efter længere Tids For-

løb atter en Solskinsdag, kan man tænke

sig, med hvilken Spænding den Rejsende

tager sine Solhøjder for at se , om han

nogenlunde er paa det Sted, han havde

tænkt sig.

Foretager man det Tankeeksperiment , at

en Rejsende saa sig i Stand til ganske nøj-

agtigt at finde Punktet for

Jordens Nordpol og der at

sætte et fast Mærke , og

tænker man sig at en an-

den Rejsende nogle Aar se-

nere saa sig i Stand til det

samme, vilde disse to Mær-

ker dog ikke komme paa

samme Sted. Gennem Bredde-

iagttagelser, der i adskillige

Aar ere blevne anstillede

rundt om paa Jorden og

endnu anstilles, er det nem-

lig blevet godtgjort, at Po-

len flytter sig paa Jorden,

saa at den til Tider kan være

50 Fod borte fra det Sted,

hvor den til andre Tider er.

Flytningen er imidlertid kun

periodisk, saa at man ikke

behøver at være bange for,

at Polen i Tidernes Løb

kunde komme ned til os.
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RIGSRET OG MINISTERANSVAR

Af Justitiarius i Højesteret C. V. NYHOLM.

„Naar Rigsret og /?f/5forfelgelse drages i Forgrunden,

gøres den juridiske Ansvarlighed til den vigtigste paa den

parlamentariskes Bekostning. Magten tages fra den folkelige

Side af det repræsentative Regeringsmaskineri og gives til

den bureaukratiske. Folkeindflydelsen svækkes, de lovlærde

Korporationers forøges."

Tscherning i „Nørrejydsk Tidende" Nr. 90. 1873.

C;
siden Katastrofen af 8. Septbr. f. A.,

men især dog i de senere Dage har

der baade i Pressen og Mand og Mand
imellem med stigende Styrke, om end fra

indbyrdes afvigende Synspunkter og med
saare forskellig Motivering, hævet sig Rø-

ster for at kræve Undersøgelse og Tiltale

ved Rigsret mod mindst et Par navn-

givne Mænd, og der kan derfor være Føje

til nogle Øjeblikke at dvæle ved denne

Institution ligeoverfor de noget brogede

Forestillinger, der stundom komme til

Orde om dens Betydning og Virkeevne.

I samme Forhold, som det konstitu-

tionelle Statssystem har brudt sig Bane,

er ogsaa Ministeransvarligheden kommen
til at spille en Rolle i Staterne, men en

naturlig Følge heraf har da atter været,

at den fremtræder under højst bro-

gede Skikkelser og Forudsætninger, idet

hvert Land har formet den efter sin

Statsskik og sit deraf affødte Behov.

Som almengyldig Regel kan der imid-

lertid efter det forskellige Forum, om
man tør bruge dette Udtryk, ligeoverfor

hvilket Ansvarlighedsspørgsmaalet kan

rejses, skelne mellem trende Arter af

Ministeransvarlighed, den moralske, den

parlamentariske eller politiske og den

judicielle eller juridiske, hvilke hver især

have deres Ejendommelighed og Betyd-

ning for Statslivet.

Den moralske Ministeransvarligheds Fo-

rum er den oplyste offenlige Mening.

Den er i og for sig uafhængig af den

bestaaende Statsforfatning og kan lige

saa godt give sig tilkende i det mest

absolutistisk regerede Rige som i den

frieste Republik. Den er tilstede uden at

være paakaldt ved nogen Lov, saa lidt

som paa den anden Side nogen Lov

mægter helt at slaa den ned, og den har,

som træffende har været bemærket,*)

„den umaadelige Fordel at omfatte hele

den ministerielle Styrelse fuldt ud, me-

dens dens Betydning i det moderne

Samfund er vokset ved Pressens Magt

gennem den uophørlige Aarvaagenhed,

hvormed denne følger Ministrenes Hand-

linger, og den bidende Kritik, den under-

kaster dem".

Med den moralske Ansvarlighed har

den parlamentariske Ansvarlighed tilfælles,

at den mtet har med Rettergang og Dom-
stole at skaffe. Den har sit eneste og

rette Forum i selve de repræsentative

Forsamlingers Forhandlinger gennem

Medlemmernes Udtalelser som Kritik over

Ministrenes Færd under de stillede Fore-

spørgsler, og finder sit Udtryk gennem

Thingenes Afstemninger og Beslutninger

og motiverede Dagsordener. „Rigsdagen",

*) Jean Clos ,De la responsabilité des ministres"

1886. S. 13—14.

23



Rigsret og Minisieransuar

skriver Tscherning,*) „optræder selvstæn-

dig som politisk Anklager over Ministe-

riets Handlinger ved at nægte det sin

Tilslutning i Lovgivningsarbejderne. For-

handlingerne om disse ere paa en vis

Maade en Række af Anklageakter for

urigtig Opfattelse af Medlovgivernes

Vilje, bragte frem gennem Ændrings-

forslag, og af Domsafsigelser gennem Fler-

talsbeslutningerne.
"

Det er indlysende, at denne Art af

Ansvarlighed, der iøvrigt lige saa lidt

som den moralske lader sig binde til be-

stemt formulerede Forskrifter og Forud-

sætninger, vil træde desto stærkere i For-

grunden, jo fyldigere og kraftigere det

konstitutionelle Forfatningsliv i det hele

rører sig. I England og efter dets Fore-

gang ogsaa i flere Fastlandsstater har

Forholdet endog efterhaanden udviklet

sig til, hvad der plejer at kaldes „Parla-

mentarisme", saaledes at den judicielle

Ansv^arlighed meie og mere stilles i

Skyggen; ja i selve England anses den

endog som forældet; thi dér behøves ej

længer nogen Henvendelse til Suverænen

om Ministrenes Fjernelse, idet den blotte

Kendsgerning, at det bestaaende Ministe-

rium i en vigtig Sag har faaet Under-

husets Flertal mod sig, allerede bevirker,

at Kabinettet indgiver sin Afskedsbegæ-

ring og saaledes fuldbyrder den paria-

riske Dom over sig.

Den judicielle Ansvarlighed endelig er

den, som har sit Forum for Domstol og

gøres gældende ad Rettergangens Vej.

Det er denne, som man fortrinsvis har

havt for øje, og maatte have for Øje i

hvert Fald fra Begyndelsen i alle mo-

derne Stater, som vedkende sig Grund-

sætningen om Suverænens Uansvarlighed

og Ukrænkelighed, og det er den, hvor-

med de efterfølgende Blade skulle syssel-

sætte sig.

*; „Nerrejydsk Tidende" Nr. 90. 1873.

Ved Siden af det almindelige Ansvar

for deres Handlinger og Færd, som de

dele med alle deres Medborgere, og som

gøres gældende gennem de samme An-

klageorganer og tor de samme Domstole

som for Statens øvrige Undersaatter, ere

Ministrene ikke blot, forsaavidt de kunne

betragtes som Embedsmænd, indbefattede

under det Landets Embedsmænd som

saadanne paahvilende Ansvar, men til-

lige som de, der ere alle de øvrige

Statstjeneres Foresatte, fra hvem Initia-

tivet til den hele Embedsvirksomhed skal

udgaa, og som navnlig i Egenskab af

Kronens Raadgivere med Sæde og Stemme

i Statsraadet skulle dække „den hellige og

ukrænkelige" Suveræns Uangribelighed,

underkastede en ganske særlig Ansvarlig-

hed.

Det er fornemmelig dette sidst-

nævnte Moment man sigter til, naar

man taler om Ministrenes judicielle Ansvar,

hvis Særkende i Modsætning til det almin-

delige borgerlige bl. a. viser sig deri, at

det rejses og frembæres af Folkerepræ-

sentationen og i Reglen forfølges for en

fra de almindelige Retter forskellig Dom-
stol, der i de fleste Stater fører Navn af

„Rigsret", som oftest efter en fra den

sædvanlige i større eller mindre Grad af-

vigende Rettergangsmaade*).

*) At Paatalen udgaar fra Folkerepnrsenlationen

er det, hvorpaa det i denne Forbindelse kommer

an, og naar det i flere Forfatningslove -- ogsaa

i vor Grundlovs § 14 — ligeledes tilstedes Kon-

gen at anklage Ministrene for deres Embedsførelse

ved Rigsret — en Beføjelse, hvorfor der forsaa-

vidt vil være sjelden eller aldrig Brug, som han jo

kan fri sig for sine Raadgivere, naar det endelig skal

være, ved at afskedige dem — hører den ikke ind

under den egenlige Ministeransvarligheds Begreb.

Efter vor Grundlov kan Kongen ievrigt ogsaa

lade „andre", o: ikke Ministre altsaa — tiltale

ved Rigsret for Forbrydelser, som findes særlig

farlige for Staten, men P'olketinget skal give sit

Samtykke (Grundl. § 69).
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Men hvorledes lader det sig retlig be-

grunde og forsvare saaledes at paavælte

Ministrene Ansvar ogsaa for de fra den

kongelige Vilje udgaaende Akter, som

de have kontrasigneret, uagtet de maa-

ske forinden have fraraadet og misbilli-

get dem, eller til hvis Gennemførelse de

ikkun efter Fyrstens udtrykkelige Befa-

ling have laant Haand? — Det vilde

blive for vidtløftigt her at komme ind

paa de forskellige Theorier, som siden

Montesquieu („Esprit des lois" XI cap. 6)

inddrog Ministeransvarlighedslæren i de

europæiske Fastlandsstaters Idékreds,

have afløst hinanden, og af hvilke en-

kelte ere gaaede saa vidt, at de have

reduceret Suverænen til et fuldstændigt

Nul*) — i ligefrem Strid med det kon-

stitutionelle Kongedømmes Grundtanke.

Efter denne ere Ministrene hverken Hov-

mestre for Kongens Uvidenhed eller

Syndebukke for hans onde Vilje. —
Medens Kongen er og maa være Midt-

punktet for alle det konstitutionelle Stats-

livs Rørelser og er berettiget som forplig-

tet til at have sin selvstændige Opfattelse

af, hvad Statens Tarv udkræver, og dens

Love tilstede, er han paa den anden Side

paa Grund af sin personlige Uansvarlig-

hed bunden til at omgive sig med IVlini-

stre eller Raadgivere, hvis Kontrasignatur

er en nødvendig Betingelse for at for-

lene hans Beslutninger med Retskraft,

og som gennem Kontrasignaturen over-

tage Ansvaret for dem.**) Saa vist ingen

*) Bekendt er Thiers Udtalelse „la roi regne,

mais il ne gouverne pas"; en anden Forfatter af

samme Skole forklarede den engelske Sætning:

„the king can do no wring" saaledes: „le roi ne

peut mal faire, puisque'il ne peut rien faire".

**) Jvfr. saaledes Ordene i vor Grundlovs § 11

:

„Kongens Underskrift under de Lovgivningen og

Regeringen vedkommende Beslutninger give den

Gyldighed, naar den er ledsaget af en eller flere

Ministres Underskrift. Enhver Minister, som har

underskrevet, er ansvarlig for Beslutningen."

mod sin Vilje kan tvinges til at overtage

et Ministerium, saa vist kan ej heller

nogen ved Suverænens Befaling nødes

til at kontrasignere Fyrstens Vilje i det

enkelte Tilfælde; thi det staar ham stedse

frit at begære sin Afsked. Dersom en

Minister derfor kontrasignerer eller over-

hovedet deltager i Udførelsen af en konge-

lig Befaling, er det en frivillig Sag, og

han maa tage Følgerne paa samme
Maade, som han bærer Ansvaret for de

Regeringshandlinger, han uafhængig af

Suverænen kan udøve paa egen Haand

i Kraft af sin Myndighed som Chef for

et af Regeringsdepartementerne.

At det er Folkerepræsentaiionen, som —
afset fra den foran nævnte ogsaa Stats-

overhovedet tilkommende tilsvarende Ret

— har Ret og Magt til at rejse Paa-

talen, og ikke den almindelige An-

klagemyndighed eller nogen Privatper-

son, følger af selve Repræsentationens

Opgave i Forfatningslivet. Opgaven er

dobbelt, dels at medvirke ved Lovenes

Indhold og Tilblivelse, dels at skærme og

varetage Statens Interesser i alle Retninger

mod mulige Overgreb af Regeringen, og

af denne sidste Del af Opgaven flyder

atter dens Ret og Pligt til at kontrollere

Regeringen i dens hele samlede Virksom-

hed, uden at noget Statslivet vedkom-

mende Moment herfra kan udelukkes.

Men er dette rigtigt, maa der ogsaa ud-

fordres et kraftigt Værn for at denne

Kontrol kan udøves, og dette Værn er

Repræsentationens Ret til — ikke blot

at indgive Besværing over opdagede

Misbrug; thi det vil jo afhænge af selve

Regeringen, om og hvorvidt den vil tage

Besværingen til Følge — men ogsaa til

at fremkalde en endelig Dom over Rege-

ringens Færd, ved Adgangen til at rejse

Ministeranklage.

Hvorledes Anklagemyndigheden skal

udøves, naar Repræsentationen bestaar
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af tvende Kamre, er et i Theorien me-

get omtvistet, og i Praksis temmelig for-

skellig besvaret Spørgsmaal, som her dog

ikke nærmere skal drøftes, men under

Henvisning til det nedenantorte,*) finder

jeg ikkun Anledning til at bemærke, at

det i og for sig mest logiske og mest

betrj^ggende vistnok vilde være at til-

lægge hvert af Kamrene for sig selvstæn-

dig Adgang til Rigsanklage.

At en Minister selvfølgelig ikke op-

hører at være Privatmand, fordi han til-

lige bliver Minister, vil næppe nogen be-

nægte, og i begge Stillinger kan han

foretage sig Handlinger, der kunne med-

føre Ansvar baade efter den borgerlige

og den kriminelle Lovgivning. Han kan

benytte sin Ministerstilling til Udpres-

ninger. Begunstigelser, Vold af forskel-

ligste Art og samtidig som almindelig

Statsborger øve Mord, Voldtægt, Over-

fald, Tj^veri o. s. fr. Spørgsmaalet bli-

ver nu, ikke om han overhovedet skal

staa til Ansvar for disse i forskellig

Egenskab begaaede Gærninger — thi der-

om kan der ikke være Skygge af Tvivl —
men om han for begge Arter paadrager

sig den særlige Ministertiltale for Rigsret,

der altsaa gøres gældende af Folkerepræ-

sentationen, eller om saadant kun er

Tilfældet med de af ham i Medfør af

*) I Flertallet af de europæiske Fastlandsstater

tilkommer efter Englands Eksempel Anklagemyn-

digheden alene det folkevalgte Kammer. I et Far

Stater (Bayern og Kurhessen) udkræves der til at

rejse Anklage, ligesom ved Vedtagelse af Lovfor-

slag, en fælles samstemmende Beslutning af begge

Kamre. 1 Østerrig, Frejsen og Rumænien er det

overladt ethvert af Kamrene for sig og ual hæn-

gigt af hinanden at rejse Tiltale. — I vort Naboland

Sverige endelig er det overdraget et af Medlemmer

fra begge Kamre dannet saakaldet Konstitutions-

udvalg (Regeringsf. § 106) paa egen Haand ogsaa

uden at indhente den samlede Rigsdags Billigelse

at beordre Justilsombudsmændene at tiltale Mini-

strene for Rigsretten.

Ministerstillingen forøvede Handlinger,

medens Anklagen for de af ham som
Privatmand begaaede maa rejses af de

sædvanlige Anklageorganer ved Statens

almindelige Domstole.

Dette sidste er Tilfældet i saa godt

som alle evropæiske Stater*); vi finde

saaledes bl. a. i selve Ministeransvarlig-

hedens Stamland i 1864 endog Kabi-

nettets Chef give Møde og lide Tiltale

vea de almindelige Retter i en Sag om
Ægteskabsbrud, og de fleste Statsrets-

lærere**) have efterhaanden sluttet sig til

denne Opfattelse.

Endog med denne Begrændsning bli-

ver der imidlertid endda et vidt Felt for

den egenlige Ministeransvarlighed tilbage,

og der har derfor Tid efter anden hævet

sig vægtige Stemmer for yderligere at be-

grændse den. Efter Benjamin Constants

Opfattelse skulde den saaledes indskræn-

kes fil saadanne Handlinger alene, der

kunde betegnes som aabenbare Misbrug

af den Ministrene lovlig overdragne Myn-
dighed; en anden Forfatter indskrænker

deres Ansvarlighed fil kun at omfatte de

af dem kontrasignerede, fra Suverænen ud-

gaaende forfatningsstridige Love og An-

ordninger, hvorimod alle andre ministe-

rielle Handlinger af hvad Navn nævnes

kan høre under almindelig borgerligt An-

svar f). — For Robert Mohl, der endnu

*) Jvfr. dog som Undtagelse herfor Fortugals

Forfatning af 19. April 1826 §81 og den belgiske

Forfatningslov § 90 sammenholdt med Lov af 19.

Juni 1865.

**) Meget bestemt hævdedes det allerede hos

Benjamin Constant (De la responsabilité des mini-

stres 385—86), at „et System, som vilde udkræve

Folkerepræsentationens Mellemkomst for at paa-

tale og straffe Drab, X'oldtægt eller andre slige

Forbrydelser, uagtet de ikke staa i mindste For-

bmdelse med Ministerens offenlige Stilling, vilde

være altfor absurdt at dvæle ved".

t) Bischof „Ministerverantwortlichkeit", Giessen

1859, jvlr. Orsted „Belysning af Angrebene paa

Rigsretsdommen", 18.56.
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stedse er en af Avtoriteterne med Hen-

syn til det heromhandlede Emne i dets

Helhed, hører blot „forfatninosshadeli^c Ak-

ter og Handlinger af Ministrene" ind un-

der Rigsretspaatale; men det er ham i

saa P'ald ligegyldigt, „om de ere kontra-

signerede eller ikkun signerede", idet han

udelukker Sccdvanlige lovstridige Akter og

Handlinger, fordi disse „mangler den po-

litiske Farve, som ene kan berettige An-

vendelsen af den særlige politiske An-

klageform", og fordi han frygter, at

Paataletilfældene ellers vilde blive altfor

talrige, saa at den Nimbus og Højtide-

lighed, som bør omgive den, vil for-

svinde. Adskillige senere Forfattere *) gaar

dog en Del videre og hævde, at ikke

blot Krænkelse af Forfatningslovene og

forfatningsstridige Akter og Handlinger,

men at Krænkelse af Lov og Ret over-

hovedet, naar samme er foretaget af

Ministrene i denne deres Egenskab, ja

enkelte**) at ogsaa „aabenbar Vanrøgt af

Statens Interesser og Misregering" under

de nævnte Forudsætninger bør begrunde

Rigsretstiltale.

At der ikke maa benyttes nogen af

de underordnede civile eller kriminelle

Retter /// Domstol i de mod Ministrene

for deres Embedsførelse anlagte Sager,

hvad enten nu Ansvarlighedens Omtang
holdtes indenfor videre eller snævrere

Grændser, har alle Staters Lovgivninger

været enige om; men hermed ophører

ogsaa Enigheden, og næppe har noget

Lovgivningsemne fundet en mere mange-

farvet og afvigende Behandling end

*) Saaledes bl. a. R. Kjellén i hans „Studie ro-

rande ministeransvarligheten", Stockholm 1890.

**) Samuely „Das Princip der Ministerverantwort-

lichkeit", Berlin 1886. S. 85—87. Matzen synes

i sin Statsforfatningsret (S. 128) at gaa ud fra en

lignende Betragtning, jvlr. ligeledes Holck (S. 175).

dette*). Holder man sig til de for

Tiden i de vigtigste Kulturstater bestaa-

ende Lovgivninger, kan der skelnes mel-

lem tre Hovedformer for Rigsretten:

a) Repræsentationens Førstekammer

alene danner Rigsretten;

b) eller Landets øverste Domstol alene;

c) eller Førstekammer og den øverste

Domstol i Forening in pleno eller med
et begrændset Antal Medlemmer fra hver.

En Særstilling indtage Sverige og

østerrig. — Det førstnævnte anvender i

Henhold til Regeringsformens §§ 102 og

106 det saakaldte administrative System,

hvorefter i Rigsretten tage Sæde Præsi-

denten i Svea Hofret som Formand,

Præsidenten i alle Rigets Kollegier, de

fire ældste Medlemmer af Højesteret

(Justitsraaderne), de to øverste Befalings-

mænd henholdsvis for Stockholms Gar-

nison og den ved Hovedstaden statio-

nerede Orlogsflaade, de to ældste Raader

i Svea Hofret og den ældste af Raaderne

i hvert af Kollegierne. — Det er en mid-

delalderlig Tankegang, som træder os i

Møde gennem denne Ordning, og i Nu-

tiden vilde næppe nogen falde paa at

efterligne den. — 1 Østrig dannes Rigs-

retten, eller som den her kaldes, Stats-

domstolen, i Henhold til Ansvarligheds-

lovens §§ 16 og 19 paa den Maade,

at hvert af Rigsraadets to Huse vælger

12 uafhængige og lovkyndige Statsborgere

fra de i Rigsraadet repræsenterede Lands-

dele, hvilke dog ikke maa have Sæde i

noget af de to Kamre, for et Tidsrum

af 6 Aar.

Lige saa uenige som de forskellige

Landes praktiske Lovgivninger ere ogsaa

de forskellige Landes Statsretslærere, hvor

de granske den bedste Rigsretsordning.

•) Kjellén har (I t^- 154—87 og 190—219

givet en særdeles ren og forholdsvis udtømmende

Fremstilling af de forskellige Rigsretsdannelser i

Evropa.
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Naar Samuely blandt disse fører Ordet

for ., Oprettelsen af en særlig Domstol,

sammensat af Mænd, der udmærke sig

ved Selvstændighed og Uathængighed,

Redelighed og Samvittighedsfuldhed og

som staaende udenfor Partirøret og Parti-

lidenskabelighed , med Følelsen af deres

Pligter og deres Opgaves Betj'dnings-

fuldhed forene en dyb Fædrelandskærlig-

hed og Bevidstheden om deres store

moralske Ansvar", maa man naturligvis

give ham fuldt ud Medhold, kun Skade,

at han ikke giver Anvisning paa, hvor

saadanne xMænd ere at finde, og efter

hvilke Regler man kan faa dem i Tale.

Rigsretsdommen fældes i Reglen med

simpelt Flertal, dog kræves der i enkelte

Stater en vis kvalificeret Majoritet; der-

som der udfordredes Enstemmighed blandt

de Voterende, vilde det næsten blive

umuligt at faa et Menneske dømt. Selv-

følgelig ere Dommerne ikke bundne ved

lovbestemte Bevisregler, men henviste til

at følge deres paa de fremkomne Oplys-

ninger støttede samvittighedsfulde Over-

bevisning.

Hvad angaar Tih-egiieligheds^^raderne

og Straffene, da have enkelte Stater*),

hvem det er lykkedes at tilvejebringe de

iøvrigt med rund Haand i Grundlovene

bebudede ministerielle Ansvarlighedslove,

søgt at nævne de forskellige Handlinger

fra Ministrenes Side, som kunne medføre

Straffeansvar; dette gælder bl. a. om
den norske Ansvarlighedslov af 7de Juli

1828, der i dens første 5 Paragraffer

opregner en hel Del forskellige Ansvar-

lighedstilfælde, medens den desuagtet i

§§ 6 og 23 maa anerkende sin egen Ufuld-

stændighed. Hvor slige Love haves, ere

de dog selvfølgelig afgørende baade for

Tiltalens Udstrækning og Indhold og

*) Til disse here bl. a. Norge, Sverige, Neder-

landene, Øslerrig og Grækenland.

Dommens Affattelse m. v.; men for langt

de fleste Landes Vedkommende, som

endnu mangle saadanne, kan der rejses

Spørgsmaal om, hvorledes Anklagen skal

begrundes, samt paa hvilke Lovbud den

skal støttes og Rigsretsafgørelsen bygges.

Svaret herpaa lyder som oftest, saa-

ledes som det ogsaa gives at de danske

Statsretslærere, at det er den almindelige

Straffelovbog i Forbindelse med, hvad

selve Forfatningen særlig herom maatte

indeholde og de for Embedsforholdene

og Embedsmændene overhovedet givne

Forskrifter, hvorpaa det her maa komme
an. Svaret kan næppe gives anderledes,

men det er i sig selv lidet tilfredsstillende,

og under Hensyn hertil og i Betragtning

af, at de allerede udstedte Ansvarligheds-

love — ikke blot den norske — selv

indrømme, at de, hvad Anklagetilfældene

angaar, ikke formaa at udtømme Stoffet,

hvorfor de ogsaa i større eller mindre Grad

iøvrigt henvise til den anklagende Rigs-

repræsentations og Rigsrettens Skøn over

de foreliggende Kendsgerninger og disses

Karakterisering i Forhold til Lovgivnin-

gen og de Paagældendes Pligtkrav, ledes

man til at spørge, om det ikke — frem-

for at brydes med langsommelige og dog

temmelig ørkesløse Forsøg — maatte være

at foretrække at følge det i Nord-Amerika

anvendte Impeachment- System. Efter

dette er det for at rejse Anklage mod
en Minister tilstrækkeligt, at han sigtes

for i denne sin Egenskab at have gjort

sig skyldig i en stratbar Handling eller

en Pligtforsømmelse, der kan tilregnes

ham og har forvoldt Skade, medens

Senatet, hvis det finder Anklagen be-

grundet, ikkun kan fælde ham til Fjær-

nelse fra Embedet eller under skærpende

Omstændigheder erklære ham ugild til

overhovedet at beklæde noget offentligt

Embede. Viser det sig, at han tillige

har forbrudt sig mod de almindelige
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borgerlige Love, bliver han af den sæd-

vanlige Anklagemyndighed at sagsøge

ved de for andre Borgere kompetente

Domstole.

Den faldede Rigsretsdom er naturligvis

afgørende, og kan ikke omstødes ved

nogen Appel, thi der gives ingen Rigs-

retten overordnet Domstol. — Suveræ-

nens eventuelle Benaadningsret*) aner-

kendes vel fuldt ud i enkelte Stater, saa-

som bl. a. England, Italien, Nederlandene

o. fl., men er i de allerfleste af let for-

staaelige Grunde mer eller mindre be-

grænset.

At sluttelig den anklageberettigede Re-

præsentation kan give Afkald paa at

rejse Tiltale, er hævet over al Tvivl, og

dette maa være bindende for den, saa-

længe den sidder. — Men en nyvalgt

Repræsentation kan vistnok næppe være

afskaaren fra at optage Spørgsmaalet

om Tiltale, med mindre Afkaldet er fore-

taget i Form af en af begge Kamre
vedtaget og af Statsoverhovedet stad-

fæstet Lov, eller Klageretten forældet i

Henhold til de herom i de enkelte Lande

givne udtrykkelige Lovforskrifter **).

Vender man sig herefter fra denne

mere omfattende almindelige Oversigt til

Betragtningen af den judicielle Ansvar-

lighed, saaledes som den er optagen i

vort Fu'drelands Statsret, træffe vi de tid-

ligste herom givne Bestemmelser i Juni

Grundlovens § 19. I Grundlovsudkastet

") Maa ikke forveksles med „Abolilion" eller

.Myndighed til forud for Anklage og Dom at

fritage dem for Ansvar, om hvilken der selvfølgelig

i de heromhandlede Sager aldrig kan være Tale.

**) At Spørgsmaalet om Tiltale mod en Minister

først rejses „efter at han er afgaaet fra sin Stil-

ling" er derimod i og for sig ikke afgørende. En

derpaa støttet Indsigelse i Rigsretssagen mod
Ørsted blev af Rigsretten forkastet.

lød den: „Ministrene kunne drages til

Ansvar for de i deres Embede begaaede

Forbrydelser og for Handlinger, som ere

aabenbart skadelige for Staten" , men
under Forhandlingerne*) fik §'en paa

Forslag af Andræ den Affattelse, under

hvilken den uforandret er gaaet over i

den nugældende Grundlovs § 14: „Mi-

nistrene kunne af Kongen eller F'olke-

tinget tiltales for deres Embedsførelse''.

Efter dette Udtryks klare Betydning er

det givet, at Ministrene i Sager om al-

mindelige borgerlige Forbrydelser og

Forseelser, der ikke vedkomme deres

Embedsførelse*"), er stillede som alle

andre Undersaatter baade i Henseende

til Paatale og Værnething.

Afset fra Kongen er det altsaa Folke-

thinget, som under den nævnte Forud-

sætning rejser Tiltale mod Ministrene.

Forslaget om Anklage kan fremsættes af

ethvert af Thingets iMedlemmer og enten

umiddelbart blive foretaget i Salen eller

først prøvet i et Udvalg, hvorefter det

almindeligvis undergaar tvende Behand-

linger***).

Saasnart Thinget har besluttet at rejse

Tiltale, underretter det herom Rigsrettens

Formand med Angivelse af, for hvilke

Handlinger den skal finde Sted, og væl-

ger samtidig af sin egen Midte eller efter

*) ørsted, der støttedes af David og Tscher-

ning, vilde have „Forbrydelse" som før nævnt

ombyttet med „Forseelse" og Bestemmelsen om
statsskadelige Handlinger fjernet.

**) At Embedsførelsen kan benyttes til Hand-

linger, som have stærk Lighed med almindelige

Forbrydelser, saasom Vold mod den enkelte Bor-

ger, svigagtig Berigelse o. s, fr., er sin Sag, men
dette forandrer ikke den begrebsmæssige Forskel.

***) Jvfr. hvad der foresloges i Anledning af

Tuteins Forslag om Tiltale mod Ministeriet Ørsted

1856 og i 1865, da Tscherning stillede Forslag

om Tiltale mod Ministrene Bluhme og Frijs-Frijsen-

borg. (Folkethingstidende 1865, Novbr. 28, Sp.

188—220).
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frit Skøn en offenlig Anklager*), medens

der i alle Sager, der kunne medføre større

Ansvar end Bøder, af Justitsministeren

beskikkes en Forsvarer, i Reglen en

Højesteretssagfører, saafremt de Tiltalte

ikke foretrække selv at sørge for deres

Forsvar.

Selve Rigsretten bestaar efter vor nu

gældende Forfatning (§ 68) af hele Høj-

esteret, o: Justitiarius og de 12 Asses-

sorer i Forening med et tilsvarende An-

tal Landsthingsmænd , valgte for 4 Aar

ad Gangen efter almindelig Flertalsvalg-

maade af og blandt Landsthingets 66

Medlemmer, hvoraf de 12 ere konge-

valgte. Det samlede Antal Dommere bli-

ver saaledes 26. — Proceduren ved Retten,

der selv vælger sin Formand af sin egen

Midte, er ordnet ved Loven af 3. Marts

1852 — et omfangsrigt Arbejde i ikke

mindre end 92 §§ — og for en Del

bygget paa Offenlighed, Mundtlighed og

Umiddelbarhed . og Anklageprincippet

saaledes, at Tiltalte vel afhøres af For-

manden og kan konfronteres med de

fremmødte Vidner, men at ingen Tvang
kan anvendes mod ham for at faa ham
til at svare (§ 60). Rigsretten afgør,

om Tiltalte bør være fængslet, og kan

give Politiet derom nødvendig Befaling,

ligesom Retten til enhver Tid kan op-

hæve hans Fængsling, selv om denne er

blevet iværksat, forinden Sagen henvistes

til Rigsretten (§ 23). — Voteringen fore-

gaar umiddelbart efter Procedurens Afslut-

ning for lukkede Døre, paa den Maade, at

den yngste Højesteretsassessor voterer først

og derefter det Medlem af Landsthinget,

som har det nederste Sæde og saaledes

skiftevis, F'ormanden voterer sidst. Dom-
merne ere ikke bundne ved lovbestemte

Bevisregler, og Dommen afgøres af Fler-

•) Udgaar Tiltalen fra Kongen, beskikker Ju-

stitsministeren en Højesteretssagfører til offenlig

Anklager.

tallet, hvorefter den for aabne Døre lyde-

lig oplæses af Formanden.

Det er trods mangfoldige Tilløb, siden

Monrad i 1856 gjorde sil første Forsøg,

hidtil ikke Ij^kkedes at tilvejebringe den

allerede i Junigrundloven bebudede Lov

om Ministrenes Ansvarlighed (den nu-

værende Grundlovs § 12), og Hjemmel

saavel for Anklage som eventuel Dom-
fældelse maa derfor indenfor den oven-

antydede Ramme være Hensynet til Ri-

gets almindelige Love og de særlig for

Embedsmænd, til hvis Spidser jo Mini-

strene høre, i Straffelovene indeholdte

Forskrifter (Lovaf lO.Febr. 1866, 13.Kap.).

Ikkun med Folkethingets Samtykke kan

Kongen benaade Ministrene for de dem
af Rigsretten idømte Straffe (Grl. § 26).

I nærværende Artikels Overskrift har

jeg fremdraget Tschernings tidligere Ud-

talelse om den judicielle Ministeransvar-

lighed; om det samme Emne hedder det

hos Benjamin Constant (Principe de po-

litique S. 83), at dens Virkninger vise

sig i, at „Ministrene ofte ville blive sig-

tede, undertiden anklagede, sjælden dømte

og næsten ingensinde straffede". Dette

faar staa hen, men ihvorvel Rigsrets-

sager heldigvis ikke høre til de almin-

delig forekommende, have de dog været

hyppigere, end man maaske forestiller

sig.

For Englands Vedkommende anfører

saaledes Robert Mohl (1. c. Side 592

flg.) ikke mindre end 8 Sags-Anlæg

under Kongerne af Huset Plantagenet,

den første saa langt tilbage som 1376,

under Tudorernc var der ingen, derimod

under Stuarterne indtil Dronning Annas

Død i alt 14 og under Kongerne af

Huset Hannover 4, af hvilke den sidste,

rettet mod Lord Mel ville for Misbrug af
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de til Flaaden bevilgede Midler , endte

med hans Frifindelse 1806; nu er som alt

nævnt Rigsretstiltalernes Tid forbi i Eng-

land. I Frankrig nævnes 1830 Tiltalerne

mod Karl Xdes Ministre (Fyrst Polignac)

og 1847 mod Arbejdsminister Teste for

Bestikkelse foruden 2 forgæves Forsøg

paa at rejse Tiltale i 1879 og 1885;

fra Tyskland haves 3, mod Ministeriet

Hassenpflug i Kurhessen (1833—36),

fremdeles mod den u-nrtembergske Uden-

rigsminister i 1850 og 2 forgæves Forsøg

paa at rejse Tiltale i 1831, henholdsvis

i Bayern og Nassau. Ogsaa i Belgien

forsøgtes i 1835 Tiltale mod Ministeriet

Lebeau , og i Grækenland i 1879, me-

dens i 1875 Minister Bulgaris blev

frifunden, men 2 for Bestikkelse med-

anklagede Ministre bleve domfældte.

I Ungarn søgtes Anklage stillet i 1878,

men uden Resultat, og i Nordamerika

blev i 1876 Krigsministeren Belknap sig-

tet og dømt for at have modtaget Be-

stikkelse.

Hvad endelig angaar de nordiske Riger,

da har Sverige siden 1809 haft i det hele

5 Rigsretstiltaler, hvoraf dog et Par om-

fattede flere Anklagede, Danmark har

haft 3, den første 1856 mod Ministeriet

Ørsted, de to andre i 1877 henholdsvis

modHallogKriegerm.fl.(Theatersagen og

Marmorkirkesagen) foruden Tschernings

foran nævnte Forsøg i 1865 — i alle

Sagerne frifandtes de Tiltalte — og Norge

endelig havt 6, den første allerede fra

1816, foruden den sidste store Sag mod
Ministeriet Selmer af 1884, hvilken at

praktiske Hensyn opløstes i 11 Sager, i

1 mod hver af Ministrene, der alle bleve

frifundne.
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MENNESKER OG DYR
XOGLE NOTITSER OG OVERVEJELSER FRA EN REJSE I HØJKAWKAS

Fortalt af Dr. med., Overlæge HANS Kaarsberg.

Paa Rejse i Kuhm. — „Roffugle-Balter«. —
„Pirafs" Død.

EFTER fire Dagsrejser var vi omsider fra

Jernbanelinien naaede op i Højkawkås.

Kun paa den sidste Dagsrejse kneb det

en Smule med at komme frem: Vore Ka-

sakker, — et Par vævre, gamle Schipka-

Krigere, af hvilke den ene altid drak sig

fuld, naar han formaaede det, den anden

syntes „refract for Alcoholdosering" og al-

drig, trods alle Anstrængelser, mødte kende-

lig beruset, samt en ung, gift Fyr, en lyrisk

Erotiker med flere Hjærter, af Størrelse som

dem i Døren paa gammeldags, danske „Vand-

huse", indsyede i Rygstykket af sin hvide

Læderkittel, — vore Kasakker havde haft

nok at gøre den Dag med at hjælpe de

smaa, utroligt sejge Heste med at slippe

over Bjærgstrømme, over Fjældknauser og

langs Afgrunde. Ganske vist : Hestene var

deres egen Ejendom. De vidieflettede Vogne

med deres utallige Ombindinger, Reb og

Snore og Skramleværk ligeledes. Men —
alligevel! At sé disse Mænd, af hvilke de

to var over Treds, behændige som Tang-

lopper springe op og ned ad Rejsevognene,

snart soppende til over Knæerne i Vand,

mens de løftede Hestehovederne ved Milet,

naar vi passerede de stenede Strømme, snart

stemmende Skuldrene mod Vognen, der stod

paa Sned med nu ét, nu to Hjul frit i Luf-

ten, altid klarende de mest halsbrækkende

Situationer, — at iagttage dette Udslag af

„Kørekonst" var af Værd, — særdeles for

en Mand fra et Land, hvor en Kusk paa

breden Kongevej endnu springer rædsels-

slagen af sin Vogn, griber i Angst sine

tamme, velnærede Heste i Tøjlerne, og anser

det for et Guds Fingerpeg og Vidunder,

naar et Automobil stille og lydløst er gledet

ham forbi, uden at have bragt Døden over

ham og hans Dyr.

Det havde været lidt køligt at ligge ude

om Nætterne, og med Fourageringen gik det,

som det kunde bedst. Efter forudgaaende

Aftale skulde Kasakkerne rejse „paa egen

Kost". Vi Jægere havde, i Haab om at

finde Vildt og „Madsteder" underv^ejs, kun

medtaget nogle faa Høns, en Ost, The, Suk-

ker og Citroner. Men — ædeligt Vildt traf

vi paa den ca. 4 Dages Rejse ikke, kun en

enkelt Vagtel. Og — hvem slutter mere end

én Gang „Accorder" om Mad med kuban-

ske Kasakker!? Allerede 2den Dag erklærede

disse ædle Krigere, at nu var dé „udspiste" ;

— „én kan ogsaa lave Borsch*) af Vand

og Brød og Kartofler alene, — naar blot én

kunde rejse hen til en Egn, hvor Folk havde

Kartofler". Vi maatte saa — kammeratlig

— dele, hvad vi havde, med disse Ind-

fødte.

Vi kom hver Dag gennem Steppestræknin-

ger, der vrimlede af Æwfugle. Der var

Falke, Høge, Vaager, — store og ganske

smaa, en Del, som vi kendte, en Del, som

vi aldrig havde sét før. Og højt over disse

forunderlige „Rovfuglebælter" kresede Konge-

ørnene. Eller de sad — 2, 3, 5 og hvilede

paa den sorte, afsvedne Jord, tæt op ad

hinanden, saa ligegyldige og tillidsfulde, at

man kunde komme dem paa et Hagiskuds

Afstand. Vi kunde tælle indtil femten Konge-

ørne paa én Gang over et sligt „Bælte".

Ogsaa de store, hæslige, asiatiske Gribbe

færdedes i Steppen. — En Dag i Regnvejr

hang der fem i en Klynge paa en Forhøjning

i Terrainet. De hang — som Flagermus —

*) Meget ged National-Suppe paa Kod. Der til-

sættes sur Fløde, Urter m. m.
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med de store, tunge, stinkende Vinger dvaskt

halvtudspilede. Jeg sprang af Rejsevognen

og løb til dem. Og, da de lettede, knæk-

kede jeg Vingen paa én af Fuglene. Den

faldt og nagrede bort, nedad en Skraaning.

Jeg sprang efter den og skød mit andet og

sidste Skud. Den ulykkelige Fugl flagrede

videre, indtil jeg greb den i dens sunde

Vinge. Jeg besad intet Vaaben, hvormed

jeg kunde dræbe den. Min Revolver laa i

Rejsevognen. Min Kinschål ligeledes. Og

jeg havde i Skynding ikke faaet flere Pa-

troner med mig. Jeg slæbte saa Gribben

efter mig op ad Bakken, op mod Kejsevog-

nene, der havde gjort Holdt. Men faa Alen

over mit Hoved fulgte mig de fire andre

Gribbe. Disse Fugle har meget stærke og

skarpe Næb og Kløer — dobbelt saa svære

som Kongeørnens. Værgende mig med min —
tomme — Bøsse avancerede jeg opad mod

Vognene, hvor Deherrer sad uvirksomme og

gloede paa denne Forestilling. Endelig havde

jeg mit Bytte — og mit Skind og mine

Øjne — i Behold. Men først efter fire Re-

volverskud gennem Fuglens Skrog fik jeg

Livet af den. Jeg havde dræbt den for at

conservere Skindet. Men den stank saa

pestifért, at jeg maatte kaste hele Skroget

overbord, senere Hovedet undtagen Næbet.

Dette, samt de vældige Kløer og Vinger

reddede jeg. Men, da Kassen med diverse

Bjørneskind, Gemsehorn osv. osv. langt om

længe naaede til Danmark, var der af hele

Storfuglen kun den ene Vinge tilbage. Resten

„havde nogen ta'et".

Men, — vi saa aldrig Spor af Haarvildt.

Og disse utallige, disse ofte æventyrlige Mæng-

der af Rovfugle maa dog kunne finde Fø-

den, dér de færdes. Langt ude i det fjærne

skimtedes de uhyre Bjærgformationer med

deres Snetinder, med de stærke Urskove, vor

Rejses Maal. Men, er end Vejen kort for

en dygtig Flyver, saa vilde han vel næppe

tilbagelægge den for intet. Jeg maa derfor

formode, at hine „Bælter", skarpt afgræn-

sede, paa ^4 ^ V2 engelsk Mil, har skjult

en Mængde Smaagnavere og Hønsefugle, der

har undgaaet vor Opmærksomhed. Vi var

jo kun „forbipasserende" i hine Egne, ikke

søgende Jægere.

Og vi havde iiiffen Hunde med os. Gud

bevar's ! Vi var honorable Rejsende, kendt

Folk. Men fattige Mænd. — — Jeg har rejst

et Par Gange i dé Egne. Gik altid forhen

udenom Konsulaterne, med dén Gæstfrihed,

man ikke kan gengælde, den Honncur, man

ikke forstaar og ikke aspirerer til. Jeg har

ikke mødt større Forstaaelse i mit Fædre-

land. Besidder hverken Lyst eller Evne til

at udnytte i Gunst og Gave dét personlige

Pund, Naturen gav mig, og som nøje er

mig bevidst. Og ens mystiske Rapport til

den store Natur gør én alvorlig, asketisk

paa Rejsen, tung i Vendingen, og saa stor-

snudet-øm for Friheden , at man flygter

langt bort for officiel Høflighed og Iførelse

af Opvarterdragten — „Spidskjole" med

Hvidt osv.

Vi havde ingen Hunde med. Hvordan

Pokker skulde vi faa Raad til dét! — Der

var jo Hungersnød i Landet. Muschiks gik

omkring i deres raadnende Marker med Be-

nene indbundne i Bast, paa Brændevin og

Agurker og Græskar-Ragout. En Krebs ved

Donfloden — 25 Øre dansk. Vær'go* og

spis! — Jeg havde en venlig Indbydelse

til vor særprægede og højt begavede Kon-

sul i Moskwii, Digteren Thor Lange. Jeg

tog med min brave Rejsefælle ind paa et

Hotel. Men vi tilbragte alligevel en animeret

russisk Aften hos den beaandede Konsul.

Han var meget repræsentativ, da vi kom.

Men, da vi gik, havde vi leet saa usædvan-

lig løssluppent, at jeg ganske var forsonet

med Etiketten. Saa, i Rostow v. Don, hvor

jeg ogsaa havde været før uden at falde

Fædrelandets Repræsentant til Besvær, — i

Rostow var jeg, første Gang i mit Liv,

„Gæst paa Konsulatet". „Det var upassende

at ligge paa Hotel". — Jeg mindes med
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Gammen og Tak de to særegne Dage, vi

tilbragte i Konsul Nissens gæstevenlige Hus.

Konsulen var personlig fraværende, i Paris.

Men, saavel Modtagelsen som Gæstfrihedens

Fo'-mer var ganske kawkasiske. Skulde vi have

udnyttet dé, i orientalske Sprogfigurer gjorte

Tilbud, havde vor \'ært ved sin Hjemkomst

fundet sine ædle Heste „sprængte", sin Vin-

kælder tom for de bedste Aargange, sine

Tjenere lamme af Overanstrængelse. Denne

Konsul har vist danske Forskere store Tje-

nester. Jeg har sporet hans Velvillie paa

hele Rejsen i 99. Jeg har vexlet et Par

Breve med ham. Men har aldrig sét ham.

Efter alt at dømme, er han en Mand med

Særpræg og af stor mercantil Dygtighed.

Hans sidste Brev meldte vor fælles Ven,

Kalmykfyrsten Dorsche Garchajeffs sørgelige

Død ved et Revolverskud under et „Haand-

gemæng" med en armenisk Aagerkarl og

Hestehandler.

Nu — vi havde ingen Huud med. Og

en Hund er uiindvccrUg.

Paa vor Rejses 2den Dag stødte derfor

Kasakken Alexéis, „Jægeren", til vor lille

Karavane. Han levede af Jagt paa Vildsvin,

Bjørn, Ulv og Oléhn. Han tjente ved sin

énløbede. meget slidte Riffel 800 Rubler om

Aaret, — en uhyre Sum i Egne, hvor et

stort Ulveskind kan købes for 50 Kopek,

Huden af en kawkasisk Kravebjørn for 8 Rub-

ler, og en stor, levende Bjørneunge for 4—

6

Kroner dansk. Alexcis ejede en god „Tjeneste-

hest", en rabenkoppet, senestærk, usædvanlig

stor Kasakhest, der „ikke var til at slide

op", desuden en Lerhytte paa Pæle, en lille,

grim, tilsyneladende gammel Kone, — skont

han selv var en smuk, slank og høj Mand

paa højst nogle og tredive Aar, — og en

Flok Børn, der— -en Dag, da de netop stod

og pustede Drikkevandet af Munden ud i

Hulhænderne og dermed gned Snavset delvis

af Ansigterne — aabenbarede ganske kønne

Ansigtstræk.

Alexeis havde tre, sorte, højbencde, grove

Hunde. De lignede i Udseende og Egen-

skaber mest Støvere. Men den ene af disse

DjT, den bedste, havde nylig i Kamp med

en Los faaet hele den ene Side af Hovedet

— „Ansigtet" — frygtelig flænget; det ene

Øje syntes at være udrevet, men jeg fandt

det dog omsider i sin Hule — klart, men

bedrøvet, — i Bunden af det store, svulne

Saar. Denne Hund var ganske syg og ubru-

gelig. Den laa ubevægelig under Pælebygnin-

gen i Skyggen. Af de to andre Hunde var

den ene fejg. Den „vilde ikke bide paa

Bjørn". Den anden var modig og trofast.

Den fejge, — lad mig kalde dén „Trofast"

— rendte, som mangen anden „Trofast" før

den, sin Vej, da vi en Dag paa Hjemrejsen

havde posteret os om et Krat i Steppen, som

Støverne, ledsagede af et Par Kasakker,

skulde afsøge. Den modige „Pirat" blev

ved denne Lejlighed dræbt. Den nærmeste

Kasak hørte den skrige, højt og fælt, én

Gang. Og dermed var dens Saga ude. Da

jeg, efter at have ventet længe, længe paa

Drevet, omsider forlod min Post med min

Kasak og red ned til den modsatte Ende af

Krattet, der beklædte en dyb Slugt, sad

Alexcis i Steppen og klagede dæmpet. Riflen

laa tværs over hans Knæ. Han virrede sørg-

modig med sit smukke Hoved, og Graaden

sad ham i Halsen. Hans Landsmænd søgte

længe efter „Pirat". Men forgæves. Skønt man

nøje kunde opgive Stedet, hvor Dyret havde

skreget, var og blev det umuligt at finde det

i det couperede Terrain. — „En Tiger*) har

taget ham". — „En forbandet Panther er

det!" — ., Eller én af de store, vilde Tar-

*) Nu og da træffes de store Katie, Tiger og

Panther, i disse \lis,nt. Kort før vor Ankomst

dræble én af mine Rejsefæller en Tiger ved Sehai.

Han var paa Fasanjagt. Katten sprani; pludselig

fra et Træ ned over hans Hund og splitlede den.

I samme Nu, som den beredte sig paa at kaste

sig over Jægeren, dræbte han den ved cl Hagl-

skud i Hovedel, alTyrel, „ganske uvilkaarligt", i

el Par Alens Afstand.

34



=-- Mennesker og Dyr

tarhunde, som disse Djævle af Faaredrivere

fører med sig; sé dem, dér ude, med

deres Krumstave og deres snavsede „Uld-

hav"! " — „Min stakkels „Pirat"," sukkede

Alexiiis, Jægeren, og vuggede sig i Hofterne.

„Min tapre Hund! — Min allersidste Hund!

— Nu er én først fattig, fattig; — og ene

om det." — —
Og de andre Kasakker steg i Sadlen.

Tørstende efter Virksomhed, efter Dom i Sa-

gen, red de bort til de to tartariske Faare-

hyrder, der, langhaarede og sorte af Smuds,

intetanende stod paa en Høj i Steppen med

deres tusindtallige „Uldhav" og stirrede bort

imod os. Der var en meget gammel og en

endnu ung. Støttet til deres lange Krum-

stave oppebiede de roligt deres Fjenders An-

komst. Gammeltestamentligt og sært tegnede

disse Skikkelser sig, mørkt og stort og skarpt,

mod den lyse Aftenhimmel.

Og Kasakkerne, der var bevæbnede, red

dem tæt ind paa Livet. Med truende Fag-

ter og haanende Tilraab krævede de dem til

Regnskab for, hvor deres store Hunde vel

havde været, da „Pirat" var dræbt. Havde

én af disse forbandede Køtere ikke vist sig

i Nærheden af Krattet, da Drevet begyndte?

— Var Køteren ikke kommen tilbage, —
og — han havde vel Blod om F"laben end-

nu? — Om disse vantro Menneske-Hunde

ikke allerede havde vasket det af! — —
Tartarerne benegtede, forsikrede, pegende

paa deres Faarehunde, som gik langt ude i

Steppen med Faareflokken.

Men, hvad hjalp dét! — Troligt nok

havde de tilladt et af disse vilde Bestier at

knække Rygraden paa en kristen Jægers

Hund! — et Dyr, der var mere værd end

begge deres Sjæle og Legemer tilsammen

!

— Troligt nok, — ptui— ih!

Og den mest ophidsede af Kasakkerne

trak sin Kinschål og spyttede: — Jlle deres

Køtere skulde nu blive skudt! Alle! — hver

eneste én ! ! — de selv burde gaa samme

Vej! — Ptuih! ptuih

!

Da den Gamle fornam dette, at alle Hjor-

dens Hunde var dødsens, saa satte han sig

paa Jorden. Og han gav sig til at græde,

ganske stille, uden videre Hyl og Klage.

Kun delte: I sex og halvfjerdsindstyve Aar

havde han, Ali, nu vandret hér i Stepperne.

Alt, hvad han og hans Slægt ejende var

og vilde blive, alt det stod / Faarene —
dér ude! Mistede han Hundene, da vilde

Hjorden splittes og hans Slægt forarmes.

Han og hans Søn var — uden Hundene -

magtstjaalne. Saadan var det. Ja, ja, ja!

Men den Utige blev rolig staaende. Og,

da de spyttede paa ham, lo han. Han blev

tavs. Men han lo, — som en voxen Mand
kunde hitte paa at le over en Flok stor-

talende Gadedrenge.

Endnu en Stund fortsattes denne særegne

Rettergang. Endnu en Stund regnede For-

haanelserne ned over Hyrderne. Kun én

Gang værdigede den Unge sine Fornærmere

et Svar: „I sér vel, mener jeg, at jeg er

ubevæbnet, og at min Far er en Olding."

Endelig syntes Drabeligheden at sløves.

Efter en kort FJaadslagning, vendte Kasak-

kerne deres Heste og red tilbage til Alexcis,

der imens havde besteget sit Dyr.

I meget tung Stemning drog vi til vort

Nattekvartér. Dér var meget Utøj. Næste

Morgen viste den fejge og værdiløse „Tro-

fast" sig ved Hotonen. Ingen talte til ham.

Og hans Hale hang hele Dagen som en vaad

Klud mellem, hans Ben ;
— — blandt Men-

nesker render ofte de mest svigagtige „Tro-

faster" omkring og labber Fløde med kramp-

agtigt stivede og løftede Haler til det sidste.

En Hund kan ikke simulere. Menneskene?

— de er i Reglen „masquerede«. Og dé,

der ikke kan bekvemme sig til at være det,

er afstikkende og ubehagelige og farlige Folk.
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Et Itiiericur i Højbjergene. — Alåiiliis besyn-

derlige og akle Hund. — Hvorledes Alånin

Ivanovitsch har sig ad med at faa sidste Ord

i de o'gteskabeJigc Stridigheder.

Efter at have passeret forskellige for vore

stakkels Heste mer eller mindre besværlige

Bjærgstrømme, Klippeformationer og andre

romantiske Hindringer for Forbindelsen mel-

lem Landskabets meget faatallige Mennesker,

naaede vi omsider Alånins Holon. — Den

gunstige Læser vil forgæves spørge mig,

hvor den ligger. For første Gang i mit Liv

nød jeg den charmante Hvile, som det frem-

byder: at være fuldstændig ligeglad, hvor

Rejsen bærer hen, hvor mange Snyltegæster

og Krybeskytter, der „hænger paa" under-

vejs, hvad Stederne vel kaldes paa Kortet

— og alle slige bureaukratiske Ligegyldig-

heder. Det eneste, jeg forlangte, var dette:

at naa frem til det berømte, æventyrlige Re-

vier, højt oppe i de nordvestlige Skraaninger,

hvor Bjørnens, Vildsvinets, Oléhnens dybe

Spor til alle Døgnets Tider præntes i Sum-

pens og Flodlejets bløde Mon.

Det uhyre Elhorus stejlede mod Himlen

deroppe med sine fjerne, snedækte Tinder.

Urskoven bredte sig op mod Snegrænsen,

for fjærn fra Mennesker til at den kunde

udnyttes. I Sumpene mellem Højderne laa

Aarhundreder gamle, mørraadne Vindfælder,

Træ nok til at varme utalte Proletarer i

mange Vintre, Træer saa mægtige, at en

nøgtern Dansk ikke gider beskrive dem, for-

di de andre kære Danskere, der ikke har

sét bemeldte Træer, udelukkende vil reagere

paa hans Beskrivelse ved at erklære den for

aldeles løgnagtig.

Men, dér oppe, i al denne Naturens ødsle,

flommende, fraadende, vexelvis taagedampen-

de og lysmættede Galskab, — i dette, med

Aarstid og Døgntid evigt skiftende Kogleri,

— dér oppe boede Alånin., en kort, trivelig,

grim Kasak, der, — det paastodes, — havde

den Livsopgave at vogte „Revieret", — et

helt, og delvis utilgængeligt Landskab, —
mod Vildttyve m. v. for den Storfyrste, der

besad Overherredømmet over det.

Som Tegn paa officielt Engagement bar

Alånin et net Mærke paa sin Hue. Ellers

lignede han i høj Grad et hvilketsomhelst

andet Almuesmenneske. Han var dog væver

og snap i Vendingen, bevægede sig med

selvbevidste Dansemesterfjed, og havde en

Pokkers letløbende Tunge. Hans Mundlæder

klaprede, selvbehageligt og angenehmt, som

en velsmurt Motor, mens han gestikulerede

med korte, drastiske Armbevægelser, løftede

sig paa Tæerne, spærrede sine smaa, runde

Fiskeøjne overbevisende op paa vid Gab,

gned sig paa sin tykke, koparede Næse

og kløede sig snart i Lysken, snart paa

Halsen, snart ogsaa paa Bagen.

Han besad: En Hustru, et lille Hus med

Plankehegn om Gaardspladsen, ligeoverfor

dette en Hytte, hvor en Slægtning boede

med sin Familie, en god og hurtig Hest,

noget Hornkvæg og Fjerkræ, og en usæd-

vanlig Hund, — et stort, spøgelseagtigt,

radmagert Dyr, der bevægede sig som en

Sjakal og var særlig livligt om Nætterne . . .

Et mere forsultent Dyr er aldrig sét paa

denne Klode, — der jo dog ogsaa, efter de

Sagkyndiges Paastand, kun er for et Sands-

korn at regne imod de andre Kloder, der

muligt kunne opvise endnu mere forsultne

Kræ.

Hin Hund aad i Ordets videste Forstand

alt. Og den var prompt og med mystisk

Hastighed paa Pletten, hvor noget faldt, ka-

stedes, slængtes. Dyret slugte alt: Læder,

Papir med Fedtpletter, gamle, ækle Strømpe-

skafter, Krudt, Seglgarn. Den var Kopro-

phag : aad alt Skarn, helst varmt. Kastede

man noget ud ad Vinduet, — ligcmeget

hvad., — selv midt i Nattens Mulm og Mørke:

— Happs! — lige i Hundens Gab derude!

Den var dér, og alt fløj directe ind imellem

dens hvide Tænder ... En Nat Kl. 12

proberede vi det uhyggelige Dyr efter Vædde-
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maal. Lampen slukkedes. Sagtelig aabnedes

det lille Vindu og et sammenrullet Stykke af

„Tillæget til Berlingske Tidendes Morgenavis"

slyngedes ud i Mørket: Happs!! — Gabet

og Tænderne vcir paa Post derude! Endogsaa

dette nød den.

Der var en Have med nogle Køkkenurter

tæt ved Boligen, og — et Bøsseskud borte

— en lille Badstue, hvor Folkene kunde

tage Dampbad ved at helde Vand paa en

ophedet Sten, — meget praktisk og meget

behageligt. I Nærheden strømmede en Bjærg-

strøm ned gennem Dalen. Her fandtes paa

dén Aarstid — September — en Mængde

Foreller. Man behøvede blot om Natten at

sætte et lille Næt ud, og Fiskene var sikre.

Vi var fire Kamerater, to Russere og to

Danskere. — Danskerne var de bedste. Men

kun den ene var Jæger. Vi laa indkvar-

terede i et lille Rum i Husets Gavl, paa

Gulvet, og som man bedst kunde. Egentlig

af Klæderne kom vi ikke paa denne Rejse,

der kun varede et Par Uger. I Kammeret

var ét Vindu. Det vendte ud mod et Vild-

nis af Ukrud, gamle Brokker, Sten og Snavs.

Det var dér ude, at den ækle og underlige

Hunds Gab stedse lurede, Dag og Nat. —
Levemaaden deroppe var til en Forandring

lucullisk. Just som vor Karavane kom,

havde Alånin skudt en Vildso. Den Slags

var der mange af; men man skulde være

heldig for at faa dem at sé. Det samme

gjaldt alt andet Haarvildt. Thi Terrainet

var saa couperet, at man kunde være f. Ex.

Bjørn saa nær, at man kunde høre den

gabe, smadske, ræbe, brumme, — ganske

som en ældre Pope, der, efter en god Mid-

dag, slumrer en altfor tuqg Slummer, —
uden at kunne blot skimte den. Vildt

maatte fældes „paa Anstand", ved Vade-

og Drikkesteder, om Nætterne. Eller ved

Drev, om man havde Klappere nok. Men

— Kasakkerne er uhyre upaalidelige Klap-

pere. De vil selv knalde med deres elendige

Moskedonnere. Og kun ganske enkelte blandt

dem er Jagere; og da stjndom uovertrufne

af noget Lands Vildtdræbere.

Nu, — Alånins So. Dens væmmelige

Skind hang paa en Knag i Gaarden, driven-

de af Tran. Kødet var saa uappetitligt af

Udseende og Tilberedning, at jeg ikke for-

nam mig endnu sulten nok til at gribe til.

Men vore Kasakker havde ret en herlig

Aften. De aad, saa de var ganske lamme i

Kæberne. Vi var saa umoralske at traktere

dem med nogen Brændevin, der smager helt

godt til Kødspiser, hvilket er forlængst an-

ført af Menneskehedens ædle Velgørere:

Totalisterne og Asketerne. Disse har for

en Menneskealder siden nøjagtigt udregnet,

hvor mange Hjærneceller et Mandfolk dræ-

ber — heldigvis dog i sin egen Hjærne,

— — der maaske allerhelst maa hæmmes en

Smule, — hvor mange Hjærneceller, der gaar

uigenkaldelig tabt ved hver en lille Snaps,

han nyder. Lyksalige dog — efter længere

Faste — ved at nyde saavel Guds som

Djævelens Nutrientia og Stimulantia i samme

„Happs", — (se foran: den underlige Hund),

— gav Krigerne sig til at synge. (Hvad

de sang, skal jeg fortælle ved en anden,

mindre solen Lejlighed). Desuden meddelte

de uden Afsky for Løgnen eller den mindre

ensfarvede Sandhed, — — (i mange Egne

er „Sandheden" ikke længer hvid, som i de

dumme, gamle Dage: den er nu zebrafarvet,

og lader sig — paa Grund af denne for-

nemme Kulør — ikke længere tiltale som

kendt Kamerat ved „Du"; men begærer et

„Deres Naade") — disse Galgenfugle og

lovbestaltede Massemordere, siger jeg, med-

delte deres Bjørne- og andre Kampe paa en

rentud dramatisk Maade, saaledes, at én, der

aldrig endnu paa rigtig flot Manér havde

dræbt en Kravebjørn — ved at klemme den

bag Forbenene med de bare Næver, holde

den om Snuden, saa den tabte Vejret, rise

den paa Rumpen med en Spadserestok, —
fornam sig at svinde ind, mens den virile

Selvvurdering fusede ud, ongefær som Gassen
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af en Zeppeliner-Ballon, puncteret af et godt

Pæretræ.

Forellerne var derimod et gastronomisk

Haab af Rang. Disse Fisks Fornemhed er

saa ægte, at jeg her i Livet usigelig sjældent

har modt en Fornemhed saa velbegrundet . . .

Og saa serverede Alånins Kone dem, stegt i

herligt Bøffelsmor, men — med alle Tar-

mene i Livet! — — Hvis man skal være

velsmagende med Tarme, kommer det an

paa, hvad der er i denne, af Himlen saa

forunderlig konstruerede Kanal. Hine ædle

Fisk maa have spist noget slemt. Thi de

var selv næsten uspiselige.

Imidlertid, — ved Taalmod, Paapasselighed

og anden Dyd kan Livet stedse vorde be-

kvemt og angenehmt for den Nøjsomme. Og

vort Liv i Alånins Hytte blev i Virkeligheden

et Herreliv — efter Omstændighederne.

Der var kun to Strenge i den daglige

Akkord, der voldte Disharmoni: ovenomtalte,

højst uhyggelige Hund og Madame.

Da jeg hér aldeles ikke har tilstræbt at

fortælle „Jagthistorier", — en litterair Dejg,

der nu er hugget og prikket i, formet og

fingereret af saa mange Gamasche-Poeter i

dette Land, at der snart ikke er andet til-

bage af den end dét, Husmoderen kalder

„Hævelse" — o: Hjortetakkesalt, Gær, Pe-

tersens Gærpulver o. Ign. Opstod, — saa vil

jeg indstrække mig til Himden og Konen.

Hunden har videnskabelig- medicinsk In-

teresse. Jeg tænker paa „Ernæringsfysiolo-

gien". Ligesom vor Tid har været \'idne

til store Opfindelser paa Fysikens, Electro-

teknikens o. a. beslægtede Omraader, saa-

ledes har vi ogsaa paa den menneskelige

Fysiologis Omraade oplevet Afsløringen af

saa gribende og store Opdagelser, at et saa

lille Land som Kongeriget Danmark vilde

være revnet paa Grund af Pladsmangel, —
om det ikke af Himlens Naade besad sine

uhyre og øde Bilande. Da adskillige nøg-

terne, uegennyttige og ædle Forskere for en

Aarrække siden pludselig beviste, at, selv

den bedste Vin er Gift, Beoufsteg med Løg

langsomt Selvmord, — saa opstod, som saa

ofte før i Historien, en stor Panik i Landet.

Mens Landets berømteste Fysiolog for en

Menneskealder siden besad saa megen Kul-

tur, at han smilende docerede, at „de fysio-

logiske Sandheders Levealder mari kun er

omtrentlig 4 Aar", opstod i vor „moderne"

Tid den videnskabelige Trommesyge, der fik

mangfoldige brave Medborgere til, frygtfyldte,

at forsage — uden Smil — Hverdagslivets

almindeligste Frikadeller og Nydelsesmidler.

Alt for at forlænge deres, ofte nok yderst

graa og kedsommelige Liv. Naar jeg gen-

kaldte i min Erindring alle dé Fordømmelser,

jeg i mit korte — og yderst nøgterne —
Liv har hart og læst over: Kaffe, The, To-

bak, — Kød, Kryderier, — Vin, 01 og an-

det Spritholdigt, Erotik med Kys paa

ikke i Forvejen statut-afstukne Tider og Ste-

der — tidlige saa vel som og sene Ægte-

skaber, erotisk Litteratur, Afbildninger af det

menneskelige Legeme i bar Figur, —• selv

om Statuerne var opgravede af Jorden efter

tusindaarig Slummer i Uskyldigheden osv.

osv., — naar jeg genkaldte alle disse Minder,

Forsøgene paa Kaniner, Marsvin, Katte og

Hunde, Desmerkatte, Abekatte, Pindsvin, Rot-

ter og Hundestejler osv. osv. — — saa

voxer mine Iagttagelser over Alånins, lige-

overfor Nydelser af enhver Art umættelige

Hund ti! et — fysiologisk — Træ. i hvis

Skygge jeg vil anmode enhver af mine gun-

stige Læsere, enhver, der føler sig ængstet

og forknyttet af den nyere Sundhedslære og

dens Fortolkninger, om at tage et Øjebliks

Hvile.

Ifølge Darwins o. a. Theorier siaar Alå-

nins Hund os Mennesker ret nær, — adskil-

ligt nærmere end Hulepindsoen, Flageraben

og Bæltedyret. Ja, — vel de allertleste

Vivisectioner af Betydning er foretagne paa

Hunde. Det var mig da kært, fra Dag til

Dag, uden Vivisection, at kunne constatere:

a. Alånins Hund æder alt: Dyre-, Plante-,
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Mineralriget tjener den til Vederkvægelse,

Adspredelse, Selvopholdelse. I dens Gab,

forsvinder (se foran!) Beklædningsgenstande,

Blykugler, Træstumper, Krudt, Skosaaler,

Haarbørster, Aviser — mest conservative.

Traktater paa alle Sprog, gudelige Billeder i

Olie- saa vel som og Vand farve, Dejectioner

fra Bjørn, Ulv, Lækat, Los, Oléhn og fra

homo sapiens af enhver, selv den besynder-

ligste Trosbekendelse. Sten og desforuden:

Kød, friskt eller bedærvet i sidste Stadium

(de Lærdes „putridt Henfald"), Fisk — item,

item, Brød, Haar, Mælk, Horn, og — naar

man under Maaltidet klør den mellem Ørerne

— Madonnabilleder i Olietryk og Firtommer-

søm !
— /'. AJåniiis Hunds Helbred er uover-

truffet i hele Højkawkasus! Altid, Dag og

Nat, beredt til Virksomhed, sportslig, erotisk

og i Stillings Medfør. Altid kampberedt,

knap i Vendingen. Bider, flot-gemytligt, paa

Bjørn, So og Orne. Taaler det utrolige,

•— — naar et Svin ridser dens tynde Bug-

skind op, Tarmene ud af Livet, saa koster

det kun et Par almindelige Sytraade og et

Par Dages Orlov fra Forretningerne. Da

dette, i en vis Hensende fortræffelige Dyr

en Dag havde slugt en græskkatholsk Bønne-

bog, fik den Tarmslyng, Vi — de Frem-

mede fra den fysiologiske Trommesyges kolde

Land —- havde forlængst opgivet det fromme

Dyr. Men — Alånin gav den: en Tinske

og for næsten 1 5 Kopek Rødkridt : Happs

!

— Dét hjalp. Næste Dag bed den paa

Bjørn igen.

Af Menneskekærlighed beretter jeg om dette

Dyr: Mangen klejnmodig og nedtrykt Med-

borger, der „gaar med Livet i Hænderne"

og studerer sine Dejectioner, gransker sin

Natpotte, sin Tunge, sin Puls, sine Drømme,

og J. P. Mullers samlede Skrifter og de

sidste Ernærings-Fysiologers slaaende Docu-

mentationer, — mangen kær Landsmand vil

finde Trøst i Alanins Hunds uhyrlige Ex-

perimenter med sig selv. Thi, at det bega-

vede Dyr virkelig har opført sig som med-

delt med en Bagtanke om Experiinent, dét

anser jeg, med mit dybe Kendskab til Hun-

den, for højst antageligt. Hvorfor skulde et

klogt Væsen ellers æde — alt dét! i saa

godt Selskab! —
Konen, Madame Alånin, var den anden

disharmoniske Stræng i Idyllen deroppe. Hun

var ligeoverfor os andre uhyre faamælt, til-

knappet, afiukket. Og, da den, iøvrigt for-

træffelige, pligtopfyldende og rettroende Kone

saa ud som om hun kunde være sin Mands

Bedstemoder og dertil var uhyre modig lige-

overfor Snavs, — ligesom hendes Ægteherre

overfor Vildsvin, saa faldt det ingen ind

at lirke ved hendes Personligheds Hænge-

laase. Ligeoverfor hendes Alånin indtog den

brave Kone derimod en helt anden Holdning.

Jeg har forhen omtalt Mandens utrolige Tunge-

raphed. Men, da jeg havde iagttaget hans

Kone i et Par ægteskabelige Conversationer,

skønnede jeg, at han aldeles nødvendigvis

havde maattet udvikle sine Talegaver, om

han blot nogenlunde vilde kunne klare sig i

sit, iøvrigt utvivlsomt højst anstændige og

meget nyttige Ægteskab.

Thi Madame Alånin besad i Ægteskabet

saa særegen, saa udholdende, saa dramatisk

en Veltalenhed, at det bragte hendes Mands

Ærekærhed, hans Krav om „sidste Ord", til

det yderste. Hun talte med næsten sam-

menbidte Kæber, — korte, hastige, dæmpede

Stød — gennem Næsen, — en rædsom Maade

at conversere paa, naar det Hele fortsættes

i længere Tid! Thi Sagkyndige bedyrer, at

denne Methode er ganske analog med den

bekendte Pinsel : at faa sin Hovedskal udsat

for evindeligt faldende Vanddryp . . . Efter

ganske nylig at have erfaret, at en bum-

stærk Slagtermester i Gorgonzola, et Menne-

ske af god Familie, ulastelig Vandel og ud-

mærket Trosbekendelse, er død under og af

et Væddemaals-Forsøg med Vanddryp paa

Hjærneskallen, forstaar jeg tilfulde Alånins

Lidelser og hans mandige Kamp for „det

sidste' Ord".
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Naar bemeldte Conversation begyndte, skreg imod hende. Dette „sidste Ord" er varierende

Alånin i Begyndelsen op af Rædsel, greb sin • efter Omstændighederne, Klimaet, Tiden paa

Kabuds og for ud af Hytten. Konen bag- Døgnet:

efter. Nu stod huu i Husets Dør, han i „Gamle Ugle!" — „Sorte Tamsvin!" —
Gaarden; hun højest. Hun snøftede, over- (ironisk, med rullende Øjne og Hænderne

legent-dæmpet, sine Tale-Draaber ned over stemt mod Brystet): „Søde, snehvide Due-

hans Hoved. Men, rank, med løftet Pande, unge!" — „Spøgefulde, uldne B-æ-h-Lam!"

— eller blot: „Oh, væ! — mit klapprende

Hjærte!!" — — — Og, før hun kan be-

sinde sig paa et Svar, er ha}i ude af Porten,

i Kariére, afsted ! afsted I ned gennem den

snævre Dal . . . Han rider som en Rasende,

som om Diabolos selv jog ham .... Hans

ædle Hest suser over Stok og Sten. Dens

Bug stryger det lave, fattige Græs.

Han rider, han, Alånin med den uman-

digt-vævre Tunge, med Dansemestertrinene,

de store, ridderlige „Manerer", de runde,

uskønne Øjne. Ingen véd, hvorhen han saa-

ledes farer. Han rider, — kun og bare.

Ingen siger: „Nu søger Alånin. V'ogteren,

stakket Trøst og stakket Mildhed hos en

anden Kvinde". Thi der ej' ingen anden,

milevidt. Og, det paastaas, at han har el-

sket hende paa Trappen, i Hjemmet.

Men Krybeskytten, „Selim med den Ind-

Alånin er nu bleven stum. Snart er han helt viede" (Bøsse), han har flere Gange mødt

ude af Porten. Hun kan ikke sé ham læn- ham saaledes. Og Selim siger, med et bit-

gere: væk! •—
• Og hendes tandfattige Kæber tert-alvorligt Glimt i sine brune Hunde-Øjne:

klapper sammen med et sejrstolt „Happs", „Gospodin Alånins runde Øjne flyder over,

ganske som den underlige Hunds om naar han rider saaledes. Han græder over,

en Lædergenstand. Sidste Ord! alligevel. at han, en modig Mand, — en Kriger, der

Men Nej! — Med „Schenklerne" borede intet frygter, — er sunken saa dybt, at han

i Dyrets Flanker sprænger Alånin aller og gider mundhugges med sin arrige Kælling,

uventet ind paa Arenaen! Stolt som en — fordi han én Gang satte alt ind paa

Toreador parerer han pludselig sin Hest for- hende. Gud har forvirret hendes Hjærne.

an den Frygtelige paa Trappen. Og, før Men Alånin, Kasakken, tror endnu, at hun

hun har faaet Stunder at „dryppe" igen, er meget, meget klogere end han selv: —
tordner han sejrbevidst sit „sidste Ord" op Det trøster ham at tro det." —

svarede han, som det sømmer sig dén, der

er Mand i Huset, — mens han, baglæns,

og med yderst pynteligt-fjedrende Trin —
ikke retirerede, men bevægede sig hen mod

Stedet, hvor hans gode Hest stod bunden.

Hans Aasyn var herunder stadig vendt mod

Konen. For hver „Draabe" ////// lod falde,

kvitterede han med en „Douche" mandigt,

klart og logisk Selvforsvar.

Under denne Duel har han omsider, —
stadig baglænds, akavet, — faaet fat i sin

Hest. Kvinden paa Trappen bliver ved; —
sidste Ord! — Saa griber Alånin med kraf-

tig Haand Dyrets røde Manelok, svinger sig,

behændig som en Kat, op paa dens Ryg,

traverserer med taktisk-spændte Ansigtstræk

forbi Madame paa Trappen, forcerer Hesten

— baglænds — over Gaardspladsen hen mod

Porten. Kvinden bliver ved at dryppe sine

bedske Draaber over hans Kabuds. Men
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KONG GEORG
Af Dr. phil. R. Besthorn.

HELLENERNF.s KoHge er en modig Mand.

Kong Georg deler ikke Kejser

Wilhelms Forkærlighed for heroiske Stil-

linger; ogsaa i de mest kritiske Si-

tuationer optræder han ikke i Uniform,

men som den elegante Verdensmand,

der er saa vel kendt fra Strandvejen og

Københavns Gader som fra Paris' Bou-

levarder og Wiener-Ringen, med Hatten

lidt paa Snur og Spaserestokken i Haan-

den og med et sarkastisk Udtryk, der

ogsaa, og netop under personlige Farer,

har givet sig Udslag i vittige Ord og

vittige Handlinger. Da Kong Georg for

første Gang i Februar 1892 saa Oprørs-

skarer demonstrere udenfor sit Slot, i

ikke ublodig Kamp med en oprørsk Mini-

sterpræsidents Haandlangere, lod Kongen

begge Parter opfordre til at gaa hen for

at slans et andet Sted — og de adlød.

Ved Attentatet paa Faleron-Vejen den

26. Februar 1898 dækkede Kongen ro-

ligt, med fuld Overbevisning om, at han

selv vilde falde for de politiske Fanatike-

res Kugler, sin Datter, og da Faren lykke-

lig var overstaaet, var hans første Ord

:

„Saa De, at hans Haand rystede!" Og
da Oprørsskarerne atter under „Evangelie-

Krisen" i 1901 viste sig udenfor Athens

Slot, og da Ministerpræsident Theotokis

veg for Oprørerne, gik Kongen rolig ud

at spasere midt imellem Folkemasserne,

og de ophidsede Skarer gjorde ærbødigt

Plads for deres modige Konge.

Kong Georg besidder ogsaa andre

fremragende Regentegenskaber. Han er

en begavet Mand, der nøje følger med
sin Tid. Han er en Diplomat af Rang,

der omhj'ggeligt og personlig har studeret

de Mænd, der øver afgørende Indflydelse

paa Europas og navnlig paa den euro-

pæiske Orients Skæbne, og han kender

sit Land og ikke blot dets Politikere,

men ogsaa Folket og Folkestemningerne

;

mange Gange har han ukendt blandet

sig mellem Mængden i og udenfor

Athen.

Hellenernes Konge er en modig Mand

og en dygtig Statsmand. Et andet

Spørgsmaal er det, om han har været

den Regent, som det af Europa for-

kælede, af tøjlesløse og egennyttige Po-

litikere ødelagte Hellas trængte til. Maa-

ske — niaaske vilde „en Skæbnens Mand"

have kunnet lede Udviklingen i Græken-

land ind paa andre og bedre politiske

Baner. En saadan Skæbnens Mand har

Kong Georg ikke været, og mange i hans

eget Land har bebrejdet ham, at han ikke

har villet lytte til „Folkets Røst" og med

Magt gøre Ende paa det parlamentariske

Anarki. Maaske savnede han sejg Ud-

holdenhed, maaske er han for meget af

en Filosof; men han savner dog hverken

Handlekraft eller Bestemthed i kritiske

Øjeblikke. Sikkert er det, at Kongen ikke

har villet spille en saadan Rolle. Han

har af og til grebet kraftigt ind og med

Held, men han har ikke villet bryde

eller suspendere sit Lands Forfatning, og

han har atter og atter opfordret Folket

til selv at gøre Ende paa det fordærvelige

Partiførerregimente. Resultatet har været

en Række Kriser, der ikke har fremmet

Udviklingen, og i sit Mismod over denne

Udvikling eller rettere Mangel paa Ud-

vikling har Kong Georg mere end een

Gang tænkt paa at trække sig tilbage.

Allerede ved sit 25aarige Herskerjubilæum

for 21 .'\ar siden viste Kong Georg Tegn

paa Regeringstræthed. Den 14. Juni 1898

sagde Kongen til en Deputation: „Jeg

kan rejse imorgen!" Atter i de sidste

Uger har Kong Georg tænkt paa og talt
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om at abdicere — og med Grund. Kong
Georg har i sin lange, over 46aarige

Regeringstid maattet kæmpe med mange
haarde Kriser; men aldrig før har Kong
Georg og hans Dj'nasti befundet sig i

en saa uhyggelig og farlig Situation som
den, der blev fremkaldt ved den ung-

græske „Militærligas" Pronunciamiento

Natten mellem den 27. og 28. August

1909.

Dette Pronunciamiento overrumplede

baade Kongen og hans Ministre, og dog

var det ret aabenl\^st forberedt i flere

Maaneder, og man kan følge enkelte af

dens vidtforgrenede Rødder langt tilbage

i Tiden — lige til det i Kong Georgs

Regering saa mærkelige Aar 1892. —
Prins Vilhelm af Danmark blev ved

en Række tilfældige Aarsager Hellenernes

Konge, men det var ikke tilfældigt, at

Valget traf netop ham. Da den baierske

Prins, Kong Otto, efter 3U Aars Regering

var faldet for en Militærrevolte, søgte

Stormagterne at skaffe det klassisk- for-

kælede Grækenland en ny Konge. Lord

Byrons Fødeland havde Hovedindflydelsen

i Grækenland, hvor man tilmed haabede

paa, at det britiske Rige vilde tilbage-

give de joniske Øer til deres rette Ejer-

mænd. Den græske Nation valgte med
overvældende Flertal Prins Alfred af Eng-

land ; men Rusland, der støttedes af Frank-

krig havde en anden Kandidat, Hertugen

af Leuchtenberg, og denne Konkurrence

førte til, at en tredie blev „den lykkelige

Besidder" af den iøvrigt ikke særligt

stærkt attraaede og heller ikke tillokkende

græske Trone. Man søgte Kong Ottos

Efterfølger udenfor Stormagtsdynastierne,

og Valget faldt paa den danske Prins.

Prins Vilhelm havde under et Ophold

i England vakt Interesse hos ledende en-

gelske Statsmænd, og de mente i ham at

finde det rette græske Kongsæmne. Prin-

sen modtog den Trone, der blev tilbudt

ham, og de engelske Statsmænd viste i

Gerning deres Interesse for hans Kandi-

datur ved at lade ham bringe sit Rige

de saa stærkt attraaede joniske Øer i

Morgengave.

Denne Gave sikrede straks den unge

Konge en vis Popularitet i Grækenland,

men det varede ikke længe, før Kong
Georgs Rige blev hjemsøgt af haarde

Kriser.

Kong Frederik VII havde medgivet

Prins Vilhelm gode Raad og sit po-

pulære Valgsprog „Folkets Kærlighed

min Stj^rke"; men foreløbigt maatte den

unge græske Konge, der stod aldeles

fremmed overfor Regeringssager som

Hersker over et politisk saare umodent,

uregerligt og vankelmodigt Folk, have

en prøvet Raadgiver. Valget faldt paa

Grev Sponneck, der var en erfaren, frem-

ragende dygtig Statsmand, men han

savnede ifølge hele sin politiske Karakter

Forstaaelse for de græske Forhold, og

hans Formynderskab dannede ikke nogen

heldig Indledning til Kong Georgs Rege-

ring. Den danske Prins stod, da han

selv greb Regeringens Tøjler, endnu som

en Fremmed overfor Grækerne, og de

virkelige Magthavere var de politiske

„Hegeter", der skiftevis havde Magten

og bragte Landet stadigt nærmere til

Afgrundens Rand ved at smigre for

Folkets daarligste Lidenskaber og be-

lønne eller rettere lønne deres Valgagi-

tatorer og politiske Venner paa Stats-

kassens Bekostning. Det moderne Græ-

kenlands Ulykke er Etkammersystemet

med tilhørende „Tuskhandel", „Synal-

laghie". Valgkandidaterne køber Stemmer

ved at give Vælgerne alle Slags Lofter,

som Ministrene maa indfri og Statskas-

sen betale, og Rigsdagsmændene stiller

selv store Krav til Ministrenes Rund-

haandethed med Statens Midler. Da
Kammerflertallet tillige behersker Kom-
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munerne, strækker Synallaghiens Følger

sig til de fjerneste Egne af Landet. Det

parlamentariske Tuskhandels-System har

endog i en lang Aarrække paavirket

Retsplejen.

Denne Udplyndring af Statskassen blev

sat rigligt i System under de to „store

Hegeter", Trikupis og Delyannis, der i

en Aarrække skiftevis havde Magten og

skiftevis misbrugte den paa den mest ublu

Maade. Følgen var, at Grækenland, der

dog ved Berlinfreden uden Sværdslag

havde faaet en betydelig Udvidelse, over

13,000 Kvadratkilometer, sank dybere og

dybere ned i dyre Statslaans Afgrund.

Ved sin letsindige Politik hidførte Theo-

dor Delyannis i Aaret 1886 en Konflikt

med Stormagterne, der kostede Græken-

land mange Penge og fuldendte dets

finansielle Ruin. Den gamle „Heget"

var i Modsætning til sin Medbejler, den

stive „Englænder" Trikupis, en elskværdig

Mand, men en modig Mand var han ikke.

j\lan vilde vide, at den store Heget i

Tordenvejr krøb ned i sit Hus' Kælder,

og da Tordenvejret fra Stormagt-Eskad-

rens Kanoner trak op over Grækenland,

kastede han Regeringens Tøjler.

Dermed burde Theodor Delyannis have

været umulig som Statsmand; men den

ildfulde veltalende Demagog forstod at

vinde Vælgerne, og fire Aar efter sit ynke-

lige Fald kom han atter til Magten.

Den gamle Delyannis havde altid været

en bundforfængelig Mand. Hvor gammel

han egentlig var, var det vanskeligt at

faa Rede paa. Han havde allerede i en

Aarrække selv kaldt sig „de europæiske

Statsmænds Nestor", han plejede at sam-

menligne sig med Gladstone, den 'kraftige

Olding holdt meget af at høre, „al Olym-

piader var gaaet sporløst hen over hans

Hoved", han tillagde sig sikkert med

Forsæt en for høj Alder, naar han i 1890

sagde, „at han var oppe i Halvfjerdserne".

Men en gammel Mand var han i ethvert

Tilfælde, da han atter kom til Magten,

hans Forfængelighed antog højhedsvan-

vittige Former, han ansaa sig selv for

Grækenlands virkelige Hersker, og han

havde aabenbart besluttet at hævde

Magten. For at naa det Maal søgte

Del3'annis at bruge eller rettere at mis-

bruge Hæren. Han havde under Valg-

kampen i 1890 fremmet Insubordina-

tionen i Hæren for, med et vist Skin af

Ret, at kunne paastaa, at der i Armeen

herskede Misfornøjelse med Trikupis'

Regimente. I Larissa søgte nogle Offi-

cerer at fremkalde Opror, og 15 Under-

officerer nægtede Lydighed og fjernede

sig fra deres Afdelinger med deres Ge-

værer. De var blevet tiltalte og straffede,

men Delyannis vilde holde sin Haand

over dem. Kongen ønskede at betro

Krigsminister-Portefeuillen til en Officer,

men Delyannis overtog selv Krigsmini-

steriet og satte de 15 Underofficerer i

Frihed. Delyannis benyttede endog Kon-

gens Fraværelse til at lade nogle af disse

Underofficerer avancere ; men da han lige-

ledes vilde forfremme de oprørske Larissa-

Officerer, nægtede Kronprins-Regenten sin

Underskrift. Delyannis søgte at hævne sig

ved personlige Fornærmelser mod Kron-

prinsen, men Kongen vilde undgaa en

personlig Konfiikt. Til Gengæld for-

drede Kongen bestemt, at hans Mi-

nisterpræsident skulde træffe Forholds-

regler til at undgaa en Statsbankerot.

Delyannis forelagde da ogsaa Kamret

„et finansielt Program" med en „stor"

Tale, hvori han erklærede, „at Græken-

land kunde opfylde alle sine Forpligtelser

og vilde opfylde dem, selv om det skulde

sælge alt lige til Skjorten". Det var en

toni Frase. Delyannis lod overfor Op-

positionens Modstand sit Program falde,

medens han søgte at skræmme Kongen

med Trusler. „Dersom man styrter mig",
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sagde Ministerpræsidenten i Kamret, „vil

jeg atter appellere til Folket. Folket vil

stette mig, og naar jeg saa vender til-

bage, vil jeg vise Alle og Enhver, hvem

det end er, at Ingen kan røre ved mig,

Folkets Udkaarne!"

Folkets Røst udtalte sig just ikke til

Fordel for Delyannis. Faren for en Stats-

bankerot voxede stadigt, og navnlig Pro-

vinspressen opfordrede indtrængende Kon-

gen „til at bruge sin Ret, der var bleven

en Pligt, til at redde Landet for et Krach".

Saa greb Kongen ind. Torsdag den 25.

Februar 1892 forlangte han under en Sam-

tale med Delyannis, at Ministeriet skulde

indgive sin Dimission. Delyannis svarede,

at Kongen ifølge Forfatningens Artikel

31 kunde afskedige Ministeriet, men fri-

villigt gik Ministeriet ikke, saa længe

det var i Besiddelse af Kamrets Ma-

joritet. Denne Meddelelse aflokkede

Kong Georg et djærvt dansk Ord, og

han lod sig ikke skræmme. Delyannis

mobiliserede „Gaden" og Politiet mod

„Hoffet"; men General Maurimichalis

nægtede at adlyde Delyannis, Tropperne

forblev tro, og det lykkedes Kongen

at danne et nyt Ministerium, der tog

Magten.

Kong Georg havde sejret, men det blev

en i flere Henseender skæbnesvanger Sejr.

Folket havde appelleret til Kongen, Kon-

gen havde grebet ind og havde derved

paadraget sig alle „Hegeters", ogsaa

Trikupis' Fjendskab, og Folket appelle-

rede under kommende Kriser — og de

kom snart og blev mere og mere alvor-

lige — atter til Kongen. Naar Kongen

da vægrede sig ved at bryde Forfat-

ningen, blev han ikke forstaaet at Folket,

der ophidsedes af de Partiførere, som i

øjeblikket blev satte „fra Fadet".

Efter Delyannis-Krisen fulgte en Tri-

kupis-Krise, der fremkaldtes ved den

voxende P'inansnød. Trikupis efterlig-

nede Delyannis' Exempel. Da hans

finansielle Forholdsregler, navnlig hans

Oktroi-LoN'forslag, i Begyndelsen af 1895

fremkaldte store Folkedemonstrationer,

vægrede han sig ved at træde tilbage,

og han organiserede Moddemonstrationer

for at faa Lejlighed til at lade Tropperne

gribe ind. Da Kronprinsen som Chef for

Athens Garnison modsatte sig disse For-

holdsregler, udstedte Krigsministeren Or-

drer, med Omgaaelse af Kronprinsen, der

dog efter Kongens Befaling greb ind i

rette Tid. Trikupis begav sig til Kongen,

men Kongen afviste hans Klager. „Naar

Deres Majestæt", sagde Trikupis endelig,

„billiger Kronprinsens Optræden, har jeg

ingen anden Udvej end at indgive Ka-

binettets Dimission". „Gjør, som De vil",

svarede Kongen, og Trikupis forlod Pa-

ladset som afskediget Minister.

De nærmest følgende Aar bragte Kreta-

Krisen, den ulykkelige Krig med Tyrkiet

og den internationale Finanskontrol. Den

græske Hærs Nederlag skjddtes først og

fremmest de græske Partiførere, der trods

Kong Georgs indstændige Anmodninger

og -trods Tidens truende Tegn havde

undladt at træffe Forholdsregler til at

sætte Forsvarsvæsenet i forsvarlig Stand

;

men Partiførerne undlod alligevel ikke at

benytte Landets Ulykke til at fremme

deres personlige Formaal ved Agitationer

mod Dynastiet og særligt mod Kron-

prinsen, der havde havt Overkomman-

doen over Hæren. Den tidligere Inden-

rigsminister Rhallys havde begivet sig

til Hovedkvarteret for at samle Stof til

Agitation mod Delyannis, der havde søgt

og opnaaet Forsoning med Kongen og

atter var ved Magten i hin for Græken-

land saa sørgelige Tid, da kun Czarens

Magtsprog stansede de tyrkiske Troppers

Marche mod Athen. Rhallys holdt efter

sin Hjemkomst ophidsende Taler og

forsynede dynastifjendtlige Organer og

44



Kong Georg

Sladrepiessen med mere eller mindre

paalidelige Fortællinger, der selvfølgeligt

blev gengivne med mange Overdrivelser,

ofte med taabelige Vittigheder. Man kaldte

saaledes Kronprinsen „Marathonløberen

fra Farsala", Prins Nikolaus „Chefen for

det passive Batteri". Rhallys selv age-

rede Storpatriot ved at gaa op og ned

udenfor Slottet med en Dolk i Ærmet;

naar man spurgte ham om, hvad det

skulde betyde, saa han op til Kongens

Vinduer og sagde med dyb Stemme:

„Jeg kunde blive Morder!" Kongen saa

det, men tav, og kort efter tog han, af

Hensyn til de politiske Forhold, uden

Hensyn til sine egne Følelser Rhallys til

Ministerpræsident.

„Kongen plejer" — sagde i Aaret 1902

en gammel græsk Politiker — „ifølge sit

Temperament, og navnlig af Hensyn til

Landets Velfærd, at tilgive Fornærmelser.

De, der angriber ham, vilde være mere

forsigtige, hvis de frygtede for, at han

vilde øve Gengæld".

Rhallys-Affæren var betegnende for

Forholdene i Grækenland, og Kong

Georg tænkte da ogsaa paa at abdi-

cere. Han blev, og ingen, selv ikke

hans mest fanatiske Modstandere blandt

de græske Politikere, vil nægte, at det

var til Held for Landet. Ved sine

mægtige Familieforbindelser opnaaede

Kongen, at Kreta, trods den tyrkiske

Hærs Sejre, faktisk blev befriet for det

tunge, ofte grusomme tyrkiske Herre-

dømme, og at Prins Georg blev stillet i

Spidsen for den græske Øs Regering.

Det lykkedes ogsaa at opnaa en finan-

siel Ordning, der i det mindste var bedre

og mindre krænkende for Grækenland,

end det af Trikupis foreslaaede Arrange-

ment.

Der kom roligere Tider for Grækenland.

Helt tilfredsstillende, blev de indre græske

Forhold ikke; men det lykkedes under

den forholdsvis langvarige Theotokiske

Æra at undgaa særlig alvorlige Kriser,

og man traf endog under Ledelse af

Kronprinsen, der i Aaret 1900 ved Kam-

rets Beslutning fik Overkommandoen over

Hæren, Forberedelser til Hærens Reorga-

nisation. Det lykkedes bl. a. at skaffe

Hæren nye Geværer; men andre store

og nødvendige Reformer, ogsaa Af-

holdelse af større Manøvrer, hindredes

ved Pengemangel og parlamentariske V^an-

skeligheder; den samme Skæbne havde

Kongens Planer om at reorganisere Flaa-

den ved en fransk Admirals Hjælp.

Disse Misforhold fremtraadte dog mindre

tydeligt, fordi Nationens Opmærksomhed

var rettet paa Kreta med voxende Haab

om Øens endelige Forening med Konge-

riget.

Prins Georgs Ledelse af Kretas Rege-

ring tilfredsstillede hverken ham selv eller

Kreterne. Prinsen følte med Bitterhed,

at hans Hænder var bundne, Kreterne

længtes kun efter øens endelige Befrielse,

og der bestod en voxende Temperaments-

forskel mellem ham og de ledende kre-

tiske Politikere, der var opvoxede og ud-

viklede i Kamp mod et vilkaarligt Frem-

medherredømme og tildels nærede ret

republikanske Anskuelser. Prinsen blev

mere og mere utaalmodig efter at slippe

ud af sin ubehagelige Stilling; i haabløse

Øjeblikke sammenlignede han sig selv med
Napoleon paa St. Helena og Dreyfus paa

Djævleøen.

Kong Georg formanede sin Søn til at

holde ud, og han holdt ud, til det lyk-

kedes hans Fader at opnaa en Ordning,

der yderligere knyttede Kreta til Konge-

riget Grækenland. De fire Garantimagter,

England, Frankrig, Italien og Rusland,

gav i Sommeren 1906 deres Samtykke

til, at Kong Georg udnævnte General-

guve)'noren over Kreta, der paa de fire

Magters Vegne ledede Øens Regering.
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Kong Georg udnævnte den erfarne Stats-

mand Zaimis til Prins Georgs Efterfølger,

og Prinsen forlod øen. Kong Georg

vandt endnu en Sejr, da Garantimagterne

den 26. Juli 1908 lovede, at de i Løbet af

et Aar vilde trække deres Tropper tilbage

fra Øen, hvis Forholdene udviklede sig

tredeligt og roligt.

Alt tj'dede paa, at Grækenland snart

vilde høste Frugterne af Kong Georgs

diplomatiske Kunst og mægtige Familie-

forbindelser; men saa kom den ungtyr-

kiske Revolution og Ungtyrkernes Sejr.

De nye Magthavere i Konstantins By
veg tilbage for en Kamp med Østerrig-

Ungarns og selv med Bulgariens stærke

Batailloner, men de optraadte med os-

manniske Herreminer og truende Krum-

sabel overfor det lille slet rustede Græken-

land og erklærede, at Tyrkiet ikke under

nogen som helst Betingelse vilde opgive

sin Højhedsret over Kreta. Saloniki-

Korpset indtog Kampstillinger ved den

græske Grænse.

Tyrkiets Optræden vakte stor Bestyrtelse

i Grækenland, ogsaa i de græske Rege-

ringskredse. Kong Georg, der støttedes

energisk af den franske Magthaver, Cle-

menceau, havde ved den Aehrenthalske

Balkankrises Begyndelse fra Garantimag-

terne modtaget bestemte Løfter om, at

Grækenland nu skulde faa Kreta, og han

havde, for at berolige Stenmingen i Græ-

kenland og hindre uoverlagte Demonstra-

tioner, givet de ledende græske Statsmænd

Meddelelse om Magternes Løfter. Da
Tiden gik, da Ungtyrkerne vedblev at

rasle med .Sablen, begyndte Stemningen

at vende sig mod Kongen. Han fik

under Kejser Wilhelms Ophold paa Korfu

dennes Løfte om diplomatisk Støtte, men
denne Støtte, der vilde have været saa

værdifuld i 1897, skadede nu nærmest

Grækenlands Sag i London, Paris og St.

Petersborg, og med Ciemenceaus Fald

den 20. Juli tog den storpolitiske Situation

en for Kong Georg og for Grækenland

ugunstig Vending. Tyrkiet optraadte paa

en meget udfordrende og for Grækenland

fornærmelig Maade; den franske Regerings

Organer erklærede atter, som under hele

Krisen, at Grækenland havde kunnet

spare sig selv for disse Ydmygelser, hvis

det havde havt sin Hær og sin Maade i

tilbørlig Orden. Stormagterne hindrede

vel Tyrkiet i at slaa løs, men Kreta-

Krisens Løsning blev udsat. Der var

end ikke mere Tale om Øens Forening

med Kongeriget, og Tyrkernes Fordringer

om, at Kongen af Grækenlands Ret til at

udnævne øens Generalguvernør skulde

ophæves, blev ikke mødt med afgørende

Protester.

Under disse Forhold udviklede der sig

i Grækenland en ganske ejendommelig

,,Ofticersbe\'ægelse", hvis Ledere aaben-

bart havde taget Ungtyrkerne til Mønster.

De første Tegn paa denne Bevægelse

fremtraadte i Midten af Juli, da Athens

Pladskommandant overraskede en Del

unge Officerer, der under Forsæde af en

Løjtnant Hadschimichalis holdt hemmeligt

Møde i dennes Bolig for at drøfte Midler

„til at tvinge Regeringen til at sørge for

Hærens Reorganisation". Man haanede

denne Bevægelse, og den havde vel i og

for sig heller ikke stor Betydning; men

den tilsyneladende rent patriotiske Agita-

tion fik hurtigt en anden for Dynastiet

betænkelig Karakter. Kronprins Kon-

stantin havde som Hærens Chef en væ-

sentlig Indflydelse paa Avancementsfor-

holdene, og man beskyldte ham for at

begunstige sine „Yndlinge". Det er

vanskeligt at bedømme disse Beskyld-

ningers Berettigelse; men det var i ethvert

Tilfælde et Misgreb, at man havde hen-

lagt Ordningen af Avancementsforholdene

— om end med Forbehold at Krigs-

ministerens og, selvfølgeligt, Kongens
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Sanktion — under Tronfølgerens Em-
bedsomraade. De, der blev forbigaaede,

blev ganske naturligt Kronprinsens Fjender,

og Officererne beklagede sig desuden over,

at Prinserne gjorde aktiv Tjeneste i Hæ-
ren og ved deres hurtige Avancement

skadede Officersavancementet. Officererne

fordrede nu ikke blot hurtige Reformer i

Hær og Flaade, for at Grækenland kunde

hævde sin nationale Uafhængighed og

V'^ærdighed; de fordrede ogsaa, at Kron-

prinsen skulde fjernes fra Overkomman-
doen, og at de øvrige Prinser skulde

udtræde af aktiv Tjeneste.

Disse personlige Forhold gav den op-

rindeligt vistnok patriotiske Bevægelse i

Officerskorpset Fasthed og Vægt, og de

unge Officerer fik i en af de „over-

sprungne", den gamle Oberst Zorbas,

der mente, at han forlængst burde have

været Divisionsgeneral, en energisk Leder,

der viste sig at være i Besiddelse af frem-

ragende Organisationsevner.

Theotokis turde ikke optage Kampen
med Officersbevægelsen. Han indgav sin

Dimission, og Ministeriet Theotokis blev

den 20. Juli — samme Dag, som iMiniste-

riet Clemenceau faldt — afløst af et Mini-

sterium Rhallys. Rhallys havde tilkende-

givet Sympathi med Officersbevægelsen,

og han savnede Støtte i Kamret, hvor

Theotokis raadede over 76 Stemmer, den

samlede Opposition kun over 61 Stem-

mer; efter at Mauromichalis i 1907 havde

skilt sig fra sin Svoger Rhallys og havde

dannet et nyt Parti, udgjorde Rhallys'

Parti kun 41 Mand. Rhallys foretog

intet for at stanse Militærbevægelsen, og

Zorbas forberedte, uden at blive forstyrret,

sit Pronunciamiento.

Den 27. August offentliggjorde Officers-

ligaen en Proklamation, der i Hoved-

sagen lyder saaledes:

„Vort Land befinder sig i de vanske-

ligste Forhold. Den forhaanede og yd-
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mygede Stat kan ikke optræde til For-

svar for sine Rettigheder.

„Hele Hellenismen er bleven smerteligt

berørt ved denne sørgelige Situation og
har tilkendegivet sit berettigede ønske
om at tage energiske Forholdsregler tor

i Fremtiden at undgaa saadanne Farer . . .

„Den nationale Land- og Sø-Hærs Of-

ficersliga er opfyldt af de samme Følelser

og har, som alle Hellenere, forstaaet

Situationens Alvor og Nødvendigheden

af en solid Land- og Sø-Hær til Forsvar

for Landet og for Nationens Rettigheder.

Da Ligaen veed, at de kompetente Myndig-

heder har forsømt at organisere Forsvaret,

ikke af Mangel paa god Villie, men under

det uberettigede Paaskud, at Statens

Hjælpekilder — som blindt hen bort-

ødsles — er utilstrækkelige, retter vi til

Herskeren, der ifølge Forfatningen er den

øverste Chef for Landets Stridskræfter,

saa vel som til hans Regering den inder-

lige Ben, at de ufortøvet vil skride til

hurtigt at rette alle Fejl i Administrationen

i Almindelighed, i Hærens og Flaadens

Administration i Særdeleshed.

„Militærligaen tilsigter ikke at fjerne Dy-

nastiet eller at afsætte Kongen, hvis Per-

son er hellig for Ligaens Medlemmer . . .

Men da Tronfølgeren og Prinserne,

ved at overtage aktive Kommandoer,

ubevidst, ved deres personlige Prestige,

øver meget stor Indflydelse paa Tjene-

sten i Almindelighed og paa Officerernes

Karakter; da der deraf nødvendigvis op-

staar Friktioner, som bidrager til at for-

ringe disse høje Personers Prestige; da

paa den anden Side disse høje Personer

ikke har Ansvaret for de Embeder, der

kun for en Forms Skyld er betroede

dem, og i Virkeligheden, til stor Skade

for Tjenesten og for Personer er ganske

uansvarlige, mener Militærligaen af alle

disse Grunde, at Tronfølgeren og Prin-

serne, i selve Dynastiets Interesse, bør
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holde sig borte fra al aktiv Tjeneste og

Kommando i Hæren og i Marinen, idet

de dog beholder de Grader, de har, og

Ret til Avancement efter Suverænens frie

Villie . . .

„Militærligaen udtaler den Bøn, at

Suverænen i Kraft af sin forfatnings-

mæssige Ret til at udnævne Ministre, for

Fremtiden forlanger, at Krigs- og Marine-

ministeren skal vælges blandt de højere

aktive eller afgaaede Officerer.

„Militærligaen forudser nærforestaaende

Forviklinger med Hensyn til de nationale

Forhold og beder indstændigt om, at man

ufortøvet træffer de nødvendige Forholds-

regler til at kunne møde de kommende

Begivenheder."

Ligaen henstillede til Regeringen og

Kamret at ordne Enkelthederne, men

Ligaen opstillede selv et „Program for

Land- og Sø-Hærens Organisation". Dette

Program indeholder de naturlige Krav,

der maa opfyldes, for at Grækenland

kan faa en slagfærdig Hær paa henved

150,0(X) Mand og en passende Flaade.

Ligaen fordrer desuden, at den nuvæ-

rende Generalstab skal ophæves, at der

skal engageres en udenlandsk General

og udenlandske Officerer til at omordne

Generalstaben. En lignende Fordring

stilles med Hensyn til Flaaden. Der

skal dannes et overordnet Krigsraad,

bestaaende af Divisionsgeneralerne og

Chefen for Generalstaben, og dette Raad

skal træde sammen en Gang om Aaret

for at ordne Avencementsforholdene. Hæ-
ren skal forsynes med det nødvendige

Materiel. Der skal aarligt paa Krigs-

ministerens Budget anvises mindst 23

Millioner Fr. til Hærens Reorganisation

paa det angivne Grundlag. De Med-

lemmer af den kongelige Familie, der

maatte ønske at indtræde i Hæren eller

Marinen, skal for P>emtiden være under-

kastede de almindelige Avancementsfor-

hold. De Prinser, der allerede er Offi-

cerer, skal afholde sig fra al aktiv

Tjeneste i Hæren og i Marinen.

Officererne „bad" atter og atter, men
Slutningen af Militærligaens Proklamation

var affattet i en truende Form; den lød

saaledes

:

„Militærligaen er fast bestemt paa, i

Tilfælde af, at man ikke skulde tage

Hensyn til dens Begæring, ikke at vige

tilbage for nogen Hindring, hvorfra den

end maatte komme, som maatte kunne

bringe Ligaens patriotiske Foretagende

til at strande. Ligaen fralægger sig et-

hvert Ansvar med Hensyn til de Forvik-

linger, som maatte kunne opstaa ved, at

Haandhævelsen af Disciplinen bliver brugt

som Paaskud af dem, der i lang Tid har

ødelagt al Disciplin, eller ved, at de, der

aldrig har agtet nogen som helst Lov,

skrider til Forfølgelser mod Ligaens Med-

lemmer under Paaskud af, at de gaar

udenfor Loven. Ligaen appellerer til det

hellenske Folks rene og patriotiske Fø-

lelser og anmoder om dets Støtte i den

Kamp, som den har paataget sig at

føre."

Den 27. August om Aftenen indfandt

en Deputation, bestaaende af tre Officerer,

sig hos Ministerpræsident Rhallys for at

overrække ham Militærligaens Proklama-

tion. Rhallys nægtede at modtage den.

Det var korrekt, men det var dog en

skæbnesvanger Fejl. Regeringen havde

aabenbart undervurderet Officersbevæ-

gelsen, og Oberst Zorbas handlede med

al Energi.

Paa et givet Tegn begav de i Sam-

mensværgelsen indviede Officerer, alle

Løjtnanter og de fleste overordnede Offi-

cerer ved Athens Garnison, sig om Natten

til Kasernerne og befalede Soldaterne at

gribe til Vaaben og marchere „i Fædre-

landets Tjeneste". Soldaterne adlød; inden

Daggry var Garnisonen samlet udenfor
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Athen. Zorbas var uden Sværdslag bleven

Herre over Hovedstaden, og Rhallys ind-

gav sin Dimission. Kongen, der opholdt

sig paa Tatoi, ilede til Athen. Han stod

uden Magtmidler, og han talte om at

abdicere. Rhallys bad ham ikke „gen-

tage en saadan Udtalelse", og Kong
Georg besluttede at gøre Forsøg paa at

forhandle med Oprørerne. Rhallys raa-

dede Kongen til at overdrage Zorbas

Dannelsen af et nyt Kabinet, men Kongen

afviste dette Forslag og henvendte sig til

Føreren for „det tredie Parti", Mauromi-

chalis. Han modtog Opfordringen.

iMauromichalis indledede strax For-

handlinger med Zorbas og tilbød ham
Ledelsen af Krigsministeriet; Zorbas af-

slog dette Tilbud med den Begrundelse,

at han vilde undgaa ethvert Skin af at

benytte den politiske Officersbevægelse

til sin personlige Fordel. Derefter for-

handlede iMauromichalis med Zorbas om
Regeringens Program. Disse Forhand-

linger endte med, at den nye Minister-

præsident i et Brev til Militærligaen er-

klærede, at Fordringerne i Ligaens Pro-

klamation faldt sammen med hans eget

Program, som han ufortøvet agtede at

forelægge Kamret. Kongen og de tre

tilstedeværende Ministre underskrev et

Dekret, der gav „de Officerer, Under-

otficerer og Soldater af Land- og Søhæren,

dar havde deltaget i Begivenhederne den

14. og 15. (27. og 28.) August, fuldstændig

Amnesti".

„Militærligaen" havde vundet en fuld-

stændig Sejr. Søndag den 29. om Mor-

genen meddelte Oberst Zorbas Tropperne

Budskabet om Sejren og sluttede sin Tale

med et „Leve Kongen!" Oprørsbevægel-

sens Sejr blev yderligere fremhævet ved,

at Kongen m.aatte lade Oberst Zorbas

hente i Automobil, for at bevæge en

Bataillon, der havde slaaet Lejr ved

Tatoi, til at vende tilbage til sin Garni-

son, da Bataillonen nægtede at adlyde

Kongens Befaling og erklærede, at den

kun kunde modtage Ordrer fra Obersten.

Athenienserne havde lukket deres Døre

og saa rolig til, nærmest med Velvillie

overfor Officererne ; Provinserne rørte sig

ikke. Militærligaen havde sejret, og den

misbrugte sin Sejr. Den havde begaaet

en skæbnesvanger P'ejl ved at opstille

Fordringen om Kronprinsens og Prin-

sernes Tilbagetræden paa sit Program
;

dens Ledere fremturede i denne Fejl

efter deres Sejr. Kongen maatfe under-

skrive Dekreterne om Kronprinsens og

Prinsernes Afskedigelse, og Kronprinsen

forlod den 7. September Athen for at

begive sig til Tyskland. Han blev paa

Rejsen modtaget med Begejstring i Pa-

tras og paa Korfu, men disse Demon-
strationer ophidsede kun Militærligaen.

Ministeriet gjorde Kongen Forestillinger

og forlangte, at Kronprinsen, der havde

bebudet, at han vilde vende tilbage inden

Kamrets Sammentræden den 3. Oktober,

skulde forblive i Udlandet, til den ham
af Krigsministeren „bevilgede" tre Maa-

neders Orlov var udløben.

Militærligaen og dens Ledere gjorde

saaledes intet for at bevise, at deres

Bevægelse, som de sagde, ikke var rettet

mod Dynastiet. Situationen forværredes

yderligere, da Theotokis forlangte Kam-
rets Opløsning og betegnede Militær-

ligaens Fordringer og Ministeriet Mauro-

michalis' Planer om at opfylde disse

Fordringer som Fantasterier og Drøm-

merier. Officererne truede med at ville

gennemføre deres F'ordringer med Magt,

hvis Kamret ikke vedtog Militærligaens

Program. Militærligaen følte sig atter

som Situationens Herre, og den støttedes

ved Dannelsen af Reformforeninger baade

i Hovedstaden og i Provinserne.

Kong Georg har aabenbart under

Militcferliga-Krisen været behersket af
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skiftende Stemninger. Hans første Ind-

tryk var, at Officerernes Fordringer og

deres Protester mod Politikernes Misregi-

mente stemmede med hans egne ønsker

og hans egen Opfattelse, og Kongen skal

gentagne Gange have udtalt sin Be-

klagelse af, at de Misfornøjede ikke først

havde henvendt sig til ham. Kongens

Opfattelse var ganske naturlig, og han

har under tidligere alvorlige Kriser udtalt

en lignende Mening. Men selv i de Til-

fælde, hvor Folkestemningen kraftigst op-

fordrede Kong Georg til selv at tage

Magten og reformere Staten uden Hen-

syn til Partiførerne, har han altid, og

med Grund, bøjet af med den Betragtning,

at hans afgørende personlige Indgriben til-

sidst maatte føre til, at alle Partier faldt

over ham. Kong Georg synes ogsaa

denne Gang at være kommen til den

samme Opfattelse. „Hvis den nuværende

Regering" — sagde Kongen den 12.

September ved en Frokost, hvortil han

havde indbudt Ministrene — „bliver

tvungen til at træde tilbage, og hvis

den nj'e Regering ikke fremgaar af

Kamret, kan De være overbevist om,

at der ikke mere er nogen Plads tor

mig her, men at jeg vil stige ned fra

Tronen og forlade Grækenland. Det er

min urokkelige Beslutning".

Der er siden den Tid indtraadt en

Bedring i Situationen. Der er fra Stor-

magternes Side øvet et stærkt Tryk paa

Kong Georg for at bevæge ham til at

hævde Tronen, og denne Pression synes

at have øvet Indtryk ikke blot paa

Kongen, men ogsaa paa Militærligaen.

Der er Tale om, at Regeringen og Mili-

tærligaen vil søge at klare det dynastiske

Spørgsmaal ved at skille Avancements-

forholdene fra Overkommandoen og der-

efter lade Kronprinsen forblive i Spidsen

for Hæren. En saadan Ordning kunde

vel lette den nødvendige Forsoning mel-

lem Djmastiet og Hæren, men dermed

vilde Krisen ikke være løst. Det er

endnu ganske uklart, hvorledes Kamret

ved sin Sammentræden vil stille sig til

Militærligaens Fordringer, og selv om
disse Fordringer vedtages, staar den

græske Regering overfor den fortvivlede

Opgave at gennemføre Finansreformer,

der kan sætte Statskassen i Stand til at

reorganisere Hæren og Flaaden.

Kong Georg maa saaledes trods den

Bedring, der er indtraadt i Situationen

siden Officers-Pronunciamientoet, være

fattet paa at komme til at staa overfor

nye Kriser af den alvorligste Natur, og

man tør efter Begivenhederne den 27. og

28. August ikke anse Militærligaens mid-

lertidige passive Holdning for et absolut

beroligende Tegn. Men der er dog nogen

Udsigt til, at Zorbas-Pronunciamientoet kan

føre Grækenland ind paa bedre Baner.

Den Sympathi, som den største Del at

den græske Presse udtaler for Olficerspro-

grammet, er ikke det daarligste Tegn,

og Kong Georg, der ikke mere taler om
Abdikation, men forbereder et Budskab

til Folket ved Kamrets Sammentræden,

er aabenbart fast bestemt paa at sætte

hele sin Energi og sine bet^^delige Regent-

evner ind paa at føre sit .Land og sit

Dynasti uskadte ud af den nuværende

farlige Krise.

Meget vil afhænge af, om Stormagterne

vil støtte Kong Georg ikke blot ved ind-

trængende Opfordringer til at hævde Tro-

nen, men ogsaa ved at tvinge Tyrkiet

til at opgive sine Fordringer paa Kreta.
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Ccstius-Pyramiden og Porta S. Paolo.

FRA DEN PROTESTANTISKE KIRKEGAARD I ROM
VED CARSTExM HAUCHS GRAV

Skitse af Zakarias Nielsen.

PAASKEMORGEN — en høj, dejlig Morgen

med Klokkers Kimen, med Sol over

dunkelgrønne Cypresser, med Duft af Blom-

ster og bristende Bladsvøb, ret en Morgen

til en Vandring i de dødes Have — —
Højtidsstemte træder min Hustru og jeg

gennem Porta Paolo og videre ind paa Sta-

dens gamle protestantiske Kirkegaard. Men

hvad er det? Vi havde ventet at finde en

velplejet Hvileplads for de hensovede, en

hyggelig Plet med Blomster og skønne Hænge-

pil. Havde ikke den engelske Digter Shelley

en Gang sagt om denne Kirkegaard, at det

maatte vække Kærlighed til Døden at tænke

paa, at man skulde blive jordet paa en saa

yndig Plads. Og hvad finder vi ? En øde,

ugræsfyldt
,

yderlig forfalden Dødens Have

med nogle faa vidt spredte Grave, omstyrtede

Mindesmærker , halvt gemte imellem visne

Græstotter, hældende Søjler, raadnende Kors

og Murbrokker. Ligemeget, der er noget ved

Stedet, der griber os i Brystet, vi er med

eet blevne flyttede fra den levende By ind i

en lille løndomsfuld Vildmark, hvor Oldtid

og Nytid taler fra smuldrende Stene.

I et Hjørne, højt over Grave og Træer

rager Cestius-Pyramiden op — et mægtigt

Gravminde af graat Marmor, rejst paa Kejser

Augustus' Tid. Cajus Cestius blev navn-

kendt i Historien, fordi han var rig og kunde

henlægge Mønt til den Mindebygning, som

han selv i levende Live ønskede rejst over

sit Støv. Nitten Hundrede Aar og lidt til

er gledne hen over hans Selvforherligelses

stolte Minde, Millioner af Mennesker har

skuet op ad dets skifergraa Sider, kækt og

fint har det tegnet sig mod Himmelbuen —
ak , nu gror der Bunker af Ugræs i Aab-
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--Fra den protestantiske Kirkegaard i Rom

ningerne mellem Kvadrene, en Gang vil det

mægtige Minde smuldre og synke sammen,

og kun et Navn vil blive tilbage, et Navn

paa en, som var rig.

Smuldre vil ogsaa de Stykker af den old-

tidsgamle Stadmur, som Pyramiden er byg-

get sammen med, smuldre vil den gamle

Stadport Porta Paolo tæt ved, og smuldre

vil de faa Gravmæler, der endnu staar ranke

i den vilde Have.

Vort Ærinde paa den gamle Kirkegaard

var nærmest at se de to Grave, som vi

vidste skulde være der: John Keats og Asmus

Jaæb Carstens'. Vi fandt dem begge.

Den unge engelske Digter, Skaber af en

Række kraftfulde historiske og lyriske Vær-

ker, blev kun 25 Aar gammel. Paa hans

Grav staar et almindeligt, ret stilløst Mindes-

mærke. Hvor er det knugende trist at læse

Indskriften paa det:

This Grave
|
contains all that was Mortal

|

of a
i

YOUNG ENGLISH POET, \
who

|

on

his Death Bed
|

in the Bitterness of his

Heart,
j

at the Malicious Power of his

Enemies I Desired
j

these Words to be

engraven on his Tomb Stone

Here lies One

Whose Name was writ in Water.

Feb. 24«'^ 1821.*)

Ved Siden af Keats hviler hans „hengivne

Ven og Gravfælle" Joseph Sevcru, „der levede

og sad ham nævnt blandt Englands udødelige

Digtere"**). En rørende Tilslutning i Døden.

Omkring Fælles-Gravstedet er plantet Buks-

bom, paa Gravene gror Violer, og omkring

•_) Denne Grav indeholder alt det, som var

dødeligt af en ung engelsk Digter, der paa sit

Dødsleje i sit Hjertes Bitterhed over sine ond-

skabsfulde Fjenders Magt ønskede, at disse Ord

skulde indridses paa hans Gravsten

:

Her ligger en

hvis Navn var skrevet i Vand.

24. Feb. 182).

**) J. Severn var brittisk Konsul i Rom; døde

1879, H'> Aar gammel.

de to Gravsteder lukker sig et skærmende

Ly af Lavrbærtræer.

Omtrent midt paa Kirkegaarden finder vi

den danske Maler og Tegners Hvilested.

Paa et Grundstykke af Cement staar en

henved tre Alen høj, hvid Marmorsten med

Portræt-Medaillon og et sindbilledligt Marmor-

Relief. En Tavle, støbt af Cement, liggende

skraat i en Ramme af Vintergrønt, bærer

Navnet Asmus Jacob Carstens med følgende

tyske Tilføjelse:

Geb. zu St. Jiirgens bei Schleswig d.

10. Mai 17 54, gestorben zu Rom d. 25.

Mai 1798.

En kæmpende Mand var denne Kunstner

den meste Tid af sit Liv; men gennem

Kampen modnedes (tet i ham, som duede.

Takket være hans Evnerigdom, hans ihærdige

Fordybelse i Oldtidskunsten, hans Aand fuld-

hed, hans dybe Følelse fik vor Billedkunst

ved ham et Pust af Fornyelse, der kom

mange higende unge til Gode, ikke mindst

den vordende Mester Bertel Thorvaldsen.

Skønt han levede en Række Aar i Tysk-

land og mellem tyske Kunstnere i Rom,

vedblev han dog at være Danmark en tro

Søn; derfor glæder det en Dansk at staa

ved hans Hvilested. Om det er Danskere

eller Tyskere, der freder om hans Grav, ved

jeg ikke. Særlig fint er den ikke plejet.

Vi kaster et sidste Blik ud over det trø-

stesløse Gravvænge og tager derefter Vejen

mellem spredte Levninger af Gravminder og

gennem smaa visne Nældeskove ud paa Vejen,

for derfra at komme ind paa den ny pro-

testantiske Kirkegaard. „Ny" er en underlig

Betegnelse, eftersom den blev udlagt som

Jordfæstelsesplads for henved 100 Aar siden;

men ny er den alligevel i Sammenligning

med Nabokirkegaarden. Og hvilken Forskel

er der ikke! Hist inde eet stort, udbredt

Billede af Forgængelighed, her Billede paa

Billede af svulmende Liv.

Vi staar en Stund og ser op ad den

52



-Fra den protestantiske Kirkegaard i Rom

frodige Midt-

Allé af høje

Cypresser, der

fra Indgangen

strækker sig

tværs over

Kirkegaarden,

op ad Skraa-

ningen mod

den gamle By-

mur. Vi kaster

Blikket til høj-

re, til venstre

— alle Vegne

nikkende

Blomster, Kro-

ner af evig-

grønne Træer

og Buske, le-

vende grønne

Hvælvinger

over skønne

Mindesmær-

ker. Paa denne

Kirkegaard

passer Shelleys

Ord, og paa

denne Kirke-

gaard fik han sin Grav. Hvor er den ? Vi ser

os straks om efter den; men det er os ikke

muligt at finde Stedet. Under vor Søgen gaar

jeg og opfrisker i mit Minde, hvad jeg ved om

den navnkundige Digter — meget er det ikke.

Jeg ved, at han var smuk som en ung Gud,

varmblodig, en vild Kommunist og Fritænker,

en ildhuet Naturdyrker, inderst et blidt Barn.

Kun 30 Aar gammel druknede han (1822)

paa en Sejltur ved den italienske By Specia.

Hans Lig blev fundet paa Strandbredden,

hvor hans Ven Byron lod det brænde.

Graven ligger helt tilbage paa Kirke-

gaarden, øverst paa Skraaningen, i Ly af

den gamle Romermur. Paa en stor , flad,

hvid Sten, der ligger paa Graven, staar med

sorte Bogstaver:

Midt-AUcen med de hoje Cypresser.

Percy Bysshe

Shelley

eor cordium

natus IV Aug.

MDCCXCII

obit VIII Jul.

MDCCCXXir

(Derefter føl-

ger paa l'-ngelsk

et i'ar Linier,

hvis Mening er,

at intet af, hvad

der var i ham,

svinder bort,

men undergaar

en Forvandling

til noget rigt og

sælsomt).

To høje Cy-

presser knejser

over Graven,

et lille hvid-

blomstrende

Træ hælder sig

ud over Stenen,

bagved staar

Resterne af et

gammelt Mur-

taarn. Friske,

duftende, hvide Blomster er lagt omkring

Stenen.

Under dette brede Gravdække gemmes

altsaa Urnen med hans Aske**). Men hans

Hjerte, dette trodsige, vilde, grædende, jub-

lende Hjerte — det er langt herfra; det var

den eneste Del af hans Legeme, der ikke

blev fortæret af Luerne, og det gemmes nu

i Boscombe i England — maaske i Spiritus,

maaske udstillet i et Museum — —
At sidde under de stille susende Cypres-

ser, disse Fredens stedsegrønne Sindbilleder,

") P. B. S., Hjerternes Hjerte, født 4. Aug. 1792,

død 8. Juli 1822.

**) Graven blev dannet 1891. Muligvis har

Urnen tidligere været gemt i den gamle Kirke-

gaards Muld.
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at vandre om i Gangene og læse Indskrif-

terne paa Mindesmærkerne over de mange

mange Menneskebørn, der sover her, det var

for os to enlige Gæster noget af en Guds-

tjeneste. Her hviler August Goethe, en Søn

af den store, tyske Digter, her Christian

Aug. Kestncr, Søn af Goethes Lotte, hist

den preussiske General og Forfatter JVillisen.

Mange mer eller mindre kendte skandinaviske

Navne støder vi paa, saaledes O. H. Fladager

(norsk Billedhugger, død 1871), Fru Marie

Colban (norsk Forfatterinde, d. 1884), Prof.

P. A. Munch (norsk Historiker, d. 1863),

Johan Aug. Krafft (dansk Maler, d. 1829),

Harald Jerichau (dansk Maler, d. 1878).

Længe staar vi paa Højden ved den gamle

Bymur og ser ud over den store, stille,

skønne Dødens Have. Mange Veje mødtes

her paa dette Sted, Veje fra Alverdens Riger,

\'eje fra Fyrstehuse, Veje fra fattige Kunst-

nerhjem. Indbildningskraften kommer i Ar-

bejde. Vi ser Ligtog komme dragende, vi

ser sortklædte Mennesker staar omkring ved

Gravene og stirrer ned. Vi hører Salmer,

Bønner, Graad. Vi gentager i vore Tanker

Brudstykker fra de mange Tavlers og Kar-

mes Indskrifter, vi har læst, gisner og gætter.

Der til højre, under den herlige Marmor-

engels udbredte Vinger sover en ung engelsk

Baronesse, der med sin Brudgom var paa

Bryllupsrejse hernede, men som paa en Tur

ud i Campagnen paadrog sig en hæftig

Sygdom , og som en Nat slog sine store,

forfærdede Øjne op: „Dø— dø — ?" Hist

ude hviler en svensk Maler , der jublende

drog til den evige Stad, hvor han skulde

svælge i Kunst, lære, arbejde, nyde ; og saa

— Længere nede sover en ung Pige fra

Norges barske Nordland. Hun kom herned

for at søge Helbredelse for en tærende Bryst-

sygdom, kom med Haabet tindrende i Øjnene,

men maatte snart udaande sin unge Sjæl i

et Suk — —
Men Carsten Hauchs Grav — ? Jeg ved,

hvor den er, thi jeg har været her en Gang

før. Det er med en egen ærbødig Følelse,

vi træder hen til den. Prunkløs, som han

selv var, er hans Grav. Over Graven, der

omsluttes af en stor, firkantet Cementkarm,

omtr. en Alen høj, spreder sig et Væv af

Vedbend og Vinka. Ved Hovedendeu ligger

en tyk Marmorsten, en Alen lang og omtrent

lige saa bred, med Indskriften:

Digteren Carsten Hauch

ikke andet.

Medens vi staar og ser paa Graven, glider

den ene af hans Digtninges Navn gennem

mine Tanker efter det andet, og jeg mindes,

hvor levende optaget jeg i min Ungdom var

af hans tankevægtige Romaner og Dramaer,

for ikke at tale om hans skønne lyriske

Digte og stolte Romancer. Det var en al-

vorsfuld, vidunderlig Verden, han lukkede

mig ind i, et Rige, hvor dybe Tanker, rid-

derlig Daad, Ildhu for Renhed og Skønhed

virkede ildnende og dragende paa alt det

bedste i mig.

Op af Graven stiger en Skikkelse, en gam-

mel Skjald, med et af Kampe og Lidelser

furet Aasyn, men med to sjælfulde Øjne,

der taler om indre Sejre, om Tankeflugt

højt over Menneskevrimlen — —
Og jeg ser ham ligge paa sit sidste Leje,

legemlig nedbrudt, men aandelig karsk —
karsk, som da han i Digtet „Afsked med

Verden" fortrøster sig til, at der er en,

„hvis Ord skal staa, naar Jordens Kløgt

forsvinder", karsk, som da han i et andet

Digt, „Da jeg var syg", aander den gribende

Bøn op mod Gud

:

„. . . naar en Gang din Stemme

mig kalder af Gravens Skød,

o lad mig da forglemme

den bitre Livets Nød —

og alle de falske Glæder

og Mængdens Had og Gunst

og Verdens Spot og Hæder

og Rygtets Kvalm og Dunst!
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Lad mig som Barnet glide

mod Evighedens Bo!

Jeg ønsker ej at vide,

jeg ønsker kun at tro!

Vug mig i Digterdrømme

højt over Tid og Grav,

hvor Lysets Aander svømme

paa Evighedens Hav!"

Ogsaa de dybe Indtryk, jeg en Gang

havde modtaget ved Læsningen af Gold-

schmidts Afsked med den dødssyge Digter,

levede op igen i mit Indre. Lad mig ind-

skyde nogle Linier herom:

Goldschmidt fortæller i et Brev, skrevet i

Rom d. 28. Febr. 1872, gengivet i „Fædre-

landet" for 7. Marts s. A.: „Jeg kommer

nu fra Hauch . . . Fruen gik ind og spurgte,

om han vilde se mig, og han tillod det.

Han var bleven meget mager . . . men han

var tillige bleven, om jeg saa tør sige, smuk.

Hauch har aldrig, saa længe Jeg har kendt

ham, været en smuk Mand, men nu er han

det, som om hans indre Væsen har faaet

fuld Magt over de ydre Træk og har ideali-

seret dem . . . Han sagde: „. . . Det er

meget lettere at dø, end saa mange antager.

Jeg ved, at jeg har Udødeligheden i mig

og skal gaa ind til et andet Liv. Det ved

jeg, det føler jeg med største Sikkerhed.

Hils alle hjemme i Danmark!"

Jeg sad med hans Haand i min, og ved

de sidste Ord trykkede han den saa varmt og

kraftigt, som en Mand, der skulde leve

længe.

Fruen mente, at det var bedst, at vi gik,

for at han ikke skulde overanstrenge sig

med at tale.

Han sagde: „De gaar vel fra mig for

sidste Gang", og da jeg allerede var i Døren,

hørte jeg ham sige med ubeskrivelig blød,

men fast, kraftig Stemme: „Gud være med

Dem! Hils hjemme!"

Jeg gik tilbage til ham og sagde: „Farvel

saa længe, Hauch!"

Han gav mig igen Haanden og sagde:

„Jeg dør rolig. Jeg har faaet meget arbej-

det, og alle mine er forsørgede. Man har

været god imod mig. Jeg har ingen at

klage over. Jeg vil komme til at ligge ved

Cestius's Pyramide. Jeg vilde maaske have

foretrukket Bøgeskoven, men det er jo alde-

les ligegyldigt, hvor Legemet kastes hen.

Gaa med Gud og hils Danmark!"

Dette er saa nær som muligt, hvad der

blev sagt. Men hvad jeg aldrig kan gen-

give, er Indtrykket, som jeg modtog af Blik,

Stemme og den hele Personlighed. Jeg var

saa greben af det simple, alvorlige og stor-

slaaede, at, da jeg kom udenfor, syntes mig

det hele store Rum lille i Sammenligning

med denne Mand paa hans Dødsleje."

Saa vidt Goldschmidt. Lad mig hertil

føje, hvad endnu levende Børn af Hauch

har fortalt mig om den gamle Digters sidste

Dage

:

Omtrent tre Uger før han døde, kaldte

han paa sin Hustru og sagde: „Du ved, at

jeg stoler paa dig, sig mig, tror du, at dette

bliver Døden?" „Ja, Hauch", svarede hun,

„naar du spørger saaledes, saa vil jeg sige

dig, det tror jeg". Da lyste hans Aasyn

af Glæde: „Gud være lovet, det er for mig

den største Lykke! Jeg har ganske vist

endnu Arbejde for et Par Aar, men jeg vil

uendelig heller dø. Og jeg synes, jeg har

Lov til det, for der er jo sørget for dig, og

vore Børn er jo ogsaa nu forsørgede". Og

fra nu af var han oprømt og talte livligt i

næsten alle de følgende Dage. Den tyske

Præst kom hen til ham, og han nød Nad-

veren. Først en Snes Minutter før Døden

blev han tavs og talte ikke mer. Stille og

roligt sov han ind (d. 4de Marts 1872).

Og her stod vi ved hans Hvilested, tavse,

grebne. Vi tænkte paa hans Kampe i Ung-

dommen, paa de Lidelser, der gik forud for

hans Indvielse til Digterkaldet, paa hans

mange senere Sorger, hans Skuffelser, da en

uforstaaende Samtid nægtede ham den Til-
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slutning, som hans dybe. alvorsfulde Digt-

ning havde gjort ham fortjent til.

,. . . Ikke har Folket

i tætte Klj'nger

lyttet til min Harpe,

der aldrig bekranstes af Blomster.

Har jeg fremlokket Taarer i nogens Oje

eller bragt hans Barm til at svulme,

eller lært ham fra det visnede Jordliv

at hæve Blikket mod Himlen —
lidet herte jeg derom.

Thi sjældent har et Haandtryk,

et venligt Blik,

end sjældnere en smeltet Menneskesjæl

betalt mig for min Sang."

To Mennesker er der, som paa denne

gyldne Paaskedag har ønsket at pryde Gra-

ven her med en Krans, men det har ikke

været os muligt at opdrive saa meget som

et Par Blomster ; vi maa da nojes med at

hæge lidt ved Graven ved at rense Stenen

for vaade Blade og Snavs samt lægge Ved-

bend-Rankerne til Rette.

Og saa Farvel ! Du ærlige, dybtfølende

Skjald, du varme, rige Aand, der spændte

saa vidt og dog ofte aandede saa tungl, du

stærke Mand, der i Livets Strid blev din

Gud og dig selv tro til det sidste — vel-

signet være dit Minde

!

Det suser i de mørke Cypresser, Vinden

lufter koldt i Gangene, men paa en gyn-

gende Kvist sidder en lille graa Spaamand

og varsler i klare Martstoner om Vaaren, —
og Solen, Guds store Paaskeblus, smiler

mellem Træernes Grene og drysser varme

Glimt ned over Gravene.

(Jestius-Pyramiden og den gamle protestantiske Kirkegaard.

Efter et gammtlt Fotografi.
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LENNART HOHENTHALS ATTENTAT
Oversat med Forfatterens Tilladelse af Carl Behrens.

Det vil endnu være i friskt Minde, hvilken Opsigt Lennart

Hohenthals Attentat paa Prokurator Johnson i Helsingfors vakte i

Februar 1905. Hohenthal, hvis Gærning var et Udslag, af hans lang-

somt tilkæmpede Overbevisning om , at „kun aktiv Modstand kunde

styrte Voldsregimentet" i hans Fædreland , lever nu som Flygtning

i London. Han har der nedskrevet sine Memoirer og tilegnet dem
til sin Hustru. De har en ikke ringe Værdi som autentisk Doku-

ment, ved det flersidigt oplysende Billede de giver af finske Stem-

ninger og Retstilstande paa dette Tidspunkt.

Og skaane Ofret for Pinsler, ladede jeg med

nogle halvt kappeklædte Projektiler, men ellers

kun med helt kappeklædte for det Tilfælde,

at jeg skulde blive indespærret og saaledes

tvungen til at skyde gennem Døren.

Klokken 9 indfandt Kusken sig for at

afhente Sagerne. Han var rolig og forhaab-

ningsfuld. Lidt efter kom en anden Kamme-

rat, som skulde hjælpe mig med Paaklæd-

ningen ; de upraktiske militære Klædningsstyk-

ker voldte mig nemlig en Del Vanskeligheder.

Klokken blev 10 Minutter over 9 , og

endnu var der ingen Besked kommen. Jeg

ringede derfor den Ven op, med hvem jeg

havde tilbragt den foregaaende Aften, og

spurgte ham om Grunden til Forsinkelsen.

Han svarede, at det ikke var lykkedes ham

at faa Forbindelse med Vedkommende; han

skulde imidlertid hurtigst muligt indfinde sig

med de endelige Ordrer.

Jeg havde ønsket at faa Adgang til Pro-

kuratoren inden Klokken 10 om Formiddagen,

da unge Johnsson i Reglen endnu ikke var

kommen hjem fra Skole. Det saa altsaa ud

til, at dette Haab skulde strande. Efter

nogen Tids Forløb indfandt min Ven sig

med den Meddelelse, at jeg først Klokken

10'/.2 kunde træffe Prokuratoren. Nu fjærnede

Kusken sig for i rette Tid at indtage sin Plads.

10 Minutter over 10 var jeg rede til at

tage af Sted.
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For at vildlede Politiet ved dets Efterforsk-

ninger gik jeg et temmelig langt Stykke Vej

til Fods, inden jeg anraabte en Droskekusk.

Jt-g bad ham køre til Boulevardgaden Nr. 12,

hvor Johnsson boede. Allerede under Kørslen

syntes Officerskappen med Pelskraven at gøre

den tilsigtede Virkning. Kusken kørte for-

træffeligt, og de vagthavende Politibetjente

gjorde usædvanlig stram Honnør. Udenfor

Prokuratorens Bolig stod en Politikonstabel

paa Post. Da jeg kørte frem til Hoved-

indgangen, ilede han til for at være mig

behjælpelig ved Udstigningen. Efter at jeg

havde betalt Kusken, gik jeg med lette Trin

op ad Trappen, vis paa, at min Plan skulde

lykkes.

Da jeg var kommen op til øverste Etage,

hvor Prokuratoren boede, ringede jeg paa,

og en civilklædt Vagtkonstabel, lukkede op.

Jeg spurgte, om Prokuratoren var hjemme.

Jo, det var han. Jeg gik da ind i Entréen,

og Konstablen hjalp mig af med Kappen.

Derpaa leverede jeg ham et Visitkort, hvor-

paa der stod trykt : Alexandre de Gadd,

Lieutenanl de la garde, og skrevet med Blæk

:

St. Petersbourg. Jeg havde overbevist mig

om, at dette Navn ikke fandtes i St. Peters-

borgs Vejviser. Konstablen bad mig gaa

ind i Modtagelsesværelset og lukkede Døren

efter mig.

Lidt efter hørtes hurtige Trin i Salen ved

Siden af. Prokuratoren viste sig i Værelset.

I samme Øjeblik trak jeg min Browningpistol,

som jeg havde gemt i min højre Bukse-

lomme, frem og affyrede otte Skud mod ham

lige efter hinanden.

Prokuratoren vaklede først, segnede der-

efter til Jorden.

Nu hørte jeg Skud ude i Entréen
;

jeg

antog, de var rettede mod mig.

Jeg havde besluttet for enhver Pris at slaa

mig igennem og ikke dræbe mig selv. Men

da jeg saa mit Værk fuldbyrdet, blev jeg

grebet af en naiv, uforudset Følelse af at have

udført noget stort og godt for hele Menneske-

heden. Nu skulde den opfyldes af den glade

Følelse af Befrielse, og det var mig, som

havde skænket den denne Gave. Min Triumf

berusede mig, og jeg følte i dette mærkelige

Øjeblik et stærkt Begær efter at kaste mig

i Dødens Arme. Jeg tog de brugte Patroner

ud af Pistolen, ladede den paany og skulde

lige til at rette Vaabnet mod mit eget Bryst,

da jeg i sidste Øjeblik standsede og kom til

at huske paa min tidligere Beslutning om
ikke selv at gøre Ende paa mit Liv.

Idet jeg nu med en fast Beslutning gik

mod Døren, blev denne pludselig revet op,

men lukkedes hurtig igen med et Brag. I

dette Øjeblik vilde jeg med Lethed have

kunnet skyde Konstablen ned ude i Entréen,

men Tanken om at udgyde Blod alene for at

blive reddet var mig nu i den Grad mod-

bydelig, at jeg ikke kunde bevæge mig selv

dertil, skønt jeg tilfulde indsaa, at jeg kun

skadede mig selv derved. Jeg forstod, at

Konstablens Hensigt var at lukke mig inde,

men det mislykkedes, thi Nøglen, hvormed

Døren laasedes, sad paa den indvendige Side.

I Stedet stillede han saa sig op mod Døren

for at holde den lukket. Med et svagt Stød

skød jeg den imidlertid halvt op. Da jeg

strakte min højre Arm frem, skubbede han

til Døren og derved gik min Pistol af. Jeg

tænkte et Øjeblik paa at vælte Konstablen

omkuld og saa afvæbne ham eller uskadelig-

gøre ham paa anden Maade. Jeg styrtede

ud i Entréen , medens flere Skud affyredes

paa mig baade fra Salondøren til højre for

mig, hvor unge Johnsson stod med sin Re-

volver i Haanden, og bagfra, hvor Konstablen

stod halvt skjult af Døren til Modtagelses-

værelset.

Jeg var omtrent kommen ud midt paa

Gulvet, da jeg følte en voldsom Smerte i mit

højre Ben og var nærved at besvime. Det

var rimeligvis i dette Øjeblik, jeg tabte min

Pistol, som jeg hele Tiden havde holdt i

højre Haand — ikke i venstre, hvad Politi-

rapporten siger. Jeg søgte at holde mig op-
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rejst, men vaklede nogle

Sekunder frem og tilbage,

medens Konstablen og

unge Johnsson uden Af-

brydelse vedblev at skyde.

Idet jeg hoppede paa det

uskadte venstre Ben, lyk-

kedes det mig at flytte

mig til et Værelse lige

overfor Modtagelsesværel-

set, stod et Øjeblik der

støttet med venstre Haand

mod en Kommode, men

lagde mig derefter paa

Ryggen med udstrakte

Arme, medens Skud paa

Skud stadig affyredes

mod mig. Af disse traf

et, affyret af unge Johns-

son, mit højre Ben. I al

den Tid veksledes ikke et

eneste Ord mellem os.

Medens jeg laa udstrakt

paa Gulvet, mærkede jeg,

at min venstre Haand

blødte.
Generalprokurator J.E. Johnsson.

og sled af alle Kræfter,

thi den var snæver og

sad haardt fast. Da det

omsider lykkedes ham at

faa den af mig, under-

søgte han den nøje ind-

vendig, idet han aaben-

barede en mild Grad af

akut Sindsforvirring. Efter

at han havde overbevist

sig om, at der ikke fand-

tes noget farligt i Støv-

len, begyndte han atter

at trække den paa mig,

uden at bryde sig om

mine Protester og den

Smerte, det voldte mig.

Under denne Operation

rettedes hans Opmærk-

somhed paa en rund, sort

Genstand, som laa paa

Gulvet til højre for mig.

Forskrækket spurgte han

:

„Hvad er det der?" Efter

nogen Tøven tog han Mod

til sig og rørte med stor

Snart ophørte Skydningen, og Konstablen

kiggede forsigtigt ind i Værelset, idet han

ladede Browningpistolen. Efter at han havde

overbevist sig om, at jeg var uskadeliggjort,

nærmede han sig langsomt og begyndte

febrilsk at undersøge mine Lommer, aabnede

mine Klæder og berøvede mig alt, hvad jeg

havde paa mig. I Politirapporten opgives

det, at han kastede mig omkuld — det var

dog ikke Tilfældet; men ganske vist stødte

han mig tilbage, da jeg forsøgte at rejse

mig op i siddende Stilling. Efter at Kon-

stablen havde taget, hvad jeg bar paa mig,

sprang han til Telefonen. Da han kom til-

bage, bad jeg ham give mig et Tørklæde

eller noget andet til at forbinde mit smer-

tende Ben med, men i Stedet for at levere

mig, hvad jeg bad om, begyndte han at

trække Støvlen af min højre Fod og rev

Forsigtighed ved den mistænkelige Genstand,

som viste sig at være en sort Gummibold.

Beroliget forlod han Værelset, og jeg var i

nogle Minutter alene.

Jeg følte stærke Smerter i hele Kroppen

og troede, at min sidste Time var kommen.

Men stadig beherskedes jeg af samme naive

Følelser som dem, der nylig havde gjort mig

forsvarsløs. Jeg var fri for enhver Bitter-

hed mod mine Banemænd ; det forekom mig,

at jeg i denne Time ikke besad en eneste

Fjende eller Uven her paa Jorden. Billedet

af mine gamle Forældre traadte frem for

min Tanke, og jeg læste Forstaaelse i deres

rolige, fredelige Træk. Jeg følte kun en lys

Glæde. Selv Døden havde i dette Øjeblik

noget tillokkende ved sig, og mit Folks Frem-

tid saa jeg som et smukt Maleri med Foraar

og Sol.
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Af disse Drømme vaktes jeg snart til den

triste Virkelighed, da Prokuratorens Søn viste

sig i Døren og foer los paa mig med de

groveste Ukvemsord, umulige at gengive her.

Kort efter kom ogsaa Fru Johnsson, hvis

Sorg, ligesom Sønnens, gav sig Udslag i

vilde Forbandelser , der understregedes af

heftige Armbevægelser.

Efter at være ført tilbage til \'irkeligheden

vilde jeg overbevise mig om min rette Til-

stand. Jeg følte min Puls — den slog roligt

og jævnt. Jeg famlede med Haanden over

Rj'ggen, men kunde ikke finde noget særlig

omt Sted, skønt Smerten var vedholdende.

Derimod gjorde mit højre Ben meget ondt,

da jeg rejste mig op i siddende Stilling.

Resultatet af min Undersøgelse blev endelig

den, at kun mit højre Ben og to Fingre paa

min venstre Haand havde taget Skade. Hvis

jeg i dette Øjeblik havde ejet et Vaaben,

vilde jeg uden Tøven have lagt Haand paa

mig selv, thi nu stod min Skæbne klar for

mig, en Skæbne, som jeg for enhver Pris

havde villet undgaa : at falde levende i

Hænderne paa det russiske Politi og de rus-

siske Gendanner. Den eneste Udvej, som stod

mig aaben til i det mindste foreløbig at und-

gaa en ublid Medfart fra denne Side, var at

lade, som om jeg havde tabt Bevidstheden

paa Grund af mine Saar.

Da Politiet langt om længe indfandt sig,

forholdt jeg mig derfor fuldkommen passiv,

laa stille og blundede. Jeg vilde dog se,

hvad der gik for sig rundt om mig, og

aabnede derfor forsigtigt det ene Øje. Jeg

saa da Politikonstablerne med Pekonen i

Midten stille sig op i Døren, som førte ud

til Entréen. Lidt efter kom ogsaa Politimesteren,

som kiggede over Skuldrene paa dem ind i

i Værelset, hvor jeg laa. Med sagte, forpint

Stemme bad jeg om at maatte blive ført til

det kirurgiske Sygehus. En af Opdagerne

vendte sig til den vagthavende Konstabel og

spurgte, hvorledes han havde skudt. Som
det bedst kunde falde, og uden at han nær-

mere havde tænkt over, hvorledes han sigtede,

svarede han.

Da jeg blev baaret ned ad Trapperne, be-

gyndte en af Konstablerne at bande vildt og

truede mig med sin knyttede Næve, øjensyn-

lig greben af ren Bersærkergang, men Politi-

kommissæren, som fulgte efter, fik ham straks

bragt til Tavshed. Nogle Konstabler var nær

ved at slide Klæderne af Kroppen paa mig.

Andre halede saadan i mine Ben , at Smer-

terne tog til i Styrke. Jeg bad dem om at

A^ære forsigtige, men det brød de sig ikke

noget om. De troede vist, jeg fantaserede.

Jeg blev anbragt paa en almindelig Lejeslæde

i en yderst ubekvem Stilling, og en Politi-

konstabel satte sig ovenpaa mig, saa jeg var

lige ved at blive kvalt.

Ved Ankomsten til det kirurgiske Sygehus

blev jeg dog baaret forsigtig ind. Der vakte

Officersuniformen berettiget Opmærksomhed

blandt det ventende Publikum, som nysgerrigt

strakte Hals for at se, om en forhadt Øvrig-

hedsperson havde været Genstand for Atten-

tat. Jeg blev ført lige gennem Venteværelset

til en dertil stødende Operationsstue, hvor

man lagde mig paa et Bord. Blandt Lægerne

genkendte jeg nogle Venner, som dog sand-

synligvis ikke straks opdagede, hvem jeg var.

Af ubekendte Grunde blev jeg fra denne

Stue bragt til en anden, hvor jeg i Politiets

Nærværelse blev forbundet. Lægerne spurgte

Politimændene, hvorledes de havde behandlet

mig, siden jeg var bevidstløs. Pekonen, som

i Øjeblikket var til Stede, svarede, at den

vagthavende Konstabel i Prokuratorens Hjem

antog, jeg havde slaaet Baghovedet, da jeg

faldt om inde i den unge Johnssons Værelse.

Efter at være bleven forbundet, blev jeg

flyttet ind paa et Eneværelse, hvor jeg be-

vogtedes af to .Opdagelsesbetjentc, der var

posterede ved min Seng.

Da jeg stadig forholdt mig passiv, troede

Lægen, jeg havde taget Gift og mente der-

for, at han burde pumpe Maven ud. Det

blev der dog ikke noget af. Politimændene
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satte sig bestemt

derimod; Politi-

mesteren havde

givet dem ud-

trykkelig Ordre,

erklærede de, til

at paase, at der

ikke foretoges

andet med mig,

end hvad der

allerede var sket.

Lægen kom med

Indvendinger

;

han stod jo til

Ansvar for mit

Liv, forklarede

han. Tilsidst

faldt Politimæn-

dene ogsaa til

Føje og beslut-

tede telefonisk

at spørge Politi-

mesteren, om
man maatte fore-

tage en Udpump-

ning af min Mave. Tiltrods for alle Anstræn-

gelser lykkedes det dog ikke at træffe Politi-

mesteren, og saa blev der, som tidligere nævnt,

ikke noget af Udpumpningen. Maaske er det

Lægens Embedspligt at gribe ind i ethvert

Tilfælde, hvor et Menneskeliv staar paa Spil,

men sæt, at jeg virkelig havde taget Gift,

saa forekommer det mig, som om det i et

saadant Tilfælde vilde have været mere

menneskeligt at lade mig dø end med alle

Lægekunstens Midler søge at kalde mig til-

bage til Livet blot for at udsætte mig for

der russiske Politis Mishandlinger eller i

heldigste Tilfælde for at blive dømt til Fængsel

paa Livstid i Finland.

Efterhaanden indfandt der sig en Mængde

Gendarmer for at konstatere min Identitet,

i den Tro, at jeg var en Militærpersonlighed.

En af dem bemærkede, at han ikke med

Sikkerhed kunde kende mig igen, da jeg ikke

Huset i Boulevardgaden 12

havde Unifor-

men paa, ellers

vilde han straks

have kunnet si-

ge, om jeg og-

saa var den Per-

son, han antog,

lifter at Gen-

darmerne havde

fjærnet sig, kom

Ritmester Tun-

zelmann ganske

alene. Uden at

sige et Ord nær-

mede han sig

min Seng og stod

nogen Tid ved

Siden af den for-

dybet i Tanker

— mon han i

dette Øjeblik i

det hele kunde

tænke? Lige saa

stille, han var

kommen, fjær-

nede han sig igen. — En Sygeplejerske bragte

nogle Blomster i et Glas, men den vagthavende

Politimand befalede, at de straks skulde tages

ud af Værelset igen. Sygeplejerskens Indvendin-

ger var magtesløse overfor hans ligesaa brutale

som smaalige Optræden. Næppe var han dog

bleven alene i Værelset med mig, førend hans

Opførsel blev en ganske anden. Han satte

sig i en Stol til højre for mig, tog min Haand

i sin, trykkede den venligt og sagde: „Stak-

kels Fyr, stakkels Fyr, hvorfor indlod du dig

paa sligt?"

I Dagens Løb voksede min Sult, som jeg

imidlertid ikke kunde stille, da jeg stadig

maatte udgive mig for bevidstløs for at und-

gaa at blive taget i Forhør. Jeg slugte kun

modstræbende nogle Skefulde lunken Mælk,

som Sygeplejersken hældte i mig — jeg, de
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dog hellere end gærne vilde have set, at man

stillede et veldækket Bord foran mig ! Mit

Haab var, at Politimændene for en Tid vilde

forlade Værelset, saa det kunde blive muligt

for mig at tiltale Sygeplejersken. Men Politi-

mændene blev der. Ud paa Aftenen aftog den

værste Sult, og jeg begyndte at finde mig i

det uundgaaelige.

\'ed Stuegangen om Aftenen paalagde Dok-

toren de vagthavende Politimænd øjeblikkelig

at underrette ham, inden man førte mig bort.

Heraf sluttede jeg, at de russiske Myndig-

heder havde til Hensigt at sikre sig min

Person og derfor paatænkte at lade mig flytte

over paa russisk Grund. En Time efter Stue-

gangen fyldtes Værelset og Korridoren uden-

for af civile og uniformerede Politimænd,

Gendarmer og militære Sygepassere. Med

Understøttelse af Sygehusets Personale ind-

svøbtes jeg helt i Tæpper og Lagner, løftedes

derefter op paa en Baare og blev ført ned

til et rigtig daarligt Køretøj, bestemt for to

Baarer. I Vognen medfulgte en militær

Sygepasser, der viste megen Omhu for mig.

Han svøbte Tæpperne tæt om mig og søgte

at indrette det saaledes for mig, at jeg ikke

kom til at lide altfor meget af Vognens

Slingring og Skumpien paa den ujævne Vej.

Hele Tiden passede jeg paa Retningen for

om muligt at blive klar over, hvor vi kørte

hen. Først gik Turen ned ad Kasernegaden

mod Kasernetorvet, videre over Sporvogns-

skinnerne paa Nordre Esplanadegade og

Alexandergaden, op over Bakken langs Unions-

gaden, forbi Nikolaikirken, indtil Vognen

bøjede af til Venstre ind i en Gaard, som

jeg med Rette antog hørte til det russiske

Militærlasaret. Gennem en smal Korridor, der

var smykket med Portræter af afdøde Plehve

og Bobrikoff, blev jeg baaret ind i et stort

Værelse med tre høje tilgitrede Vinduer. I

Værelset posteredes to Opdagelsesbetjente og

ude i Korridoren yderligere en Politimand,

som gennem en lille Rude i Døren holdt

vaagent Øje med Kollegerne indenfor. Den

følgende Morgen saa jeg gennem Vinduet en

Soldaterhue og en Geværpibe med paaskruet

Bajonet. Senere hørte jeg fortælle, at en Pa-

trouille paa flere Mand med skarptladte Ge-

værer hele Døgnet igennem bevægede sig

ude paa Gaden for at forhindre Publikum i

at betræde Fortovet 'paa samme Side som

Lasarettet.

Faren for i Søvne at forraade mine Kam-

merater eller paa en eller anden Maade kom-

promitere dem gjorde mig undertiden nervøs

og ængstelig til Mode, hvortil en mild Feber,

som snart stødte til, yderligere bidrog. Jeg

forsøgte derfor at holde mig vaagen, og dette

var saa meget lettere, som Smerterne i mit

ene Ben delvis hindrede mig i at slumre ind.

Først efter at jeg i det tredie Døgn havde

faaet en ny Bandage om Saaret, der til min

store Overraskelse og Glæde blev anlagt af

den samme finske Læge som første Gang,

sov jeg nogle rolige og drømmeløse Timer.

Da jeg vaagnede, saa jeg mig forsigtigt

omkring for at iagttage de vagthavendes

Holdning og deraf slutte mig til, om jeg,

medens jeg sov, havde røbet noget af Inter-

esse. Det lod dog ikke dertil, thi den ene

sad fordybet i Læsningen af en Bog, medens

den anden snorkede højt, udstrakt paa en

Madrats i den mørkeste Del af Værelset.

Gang paa Gang gennemgik jeg i Erindrin-

gen de Forholdsregler, som var trufne for

at trodse Politiets Anstrængelser for at finde

noget Udgangspunkt til Brug for Undersøgel-

serne. Skønt jeg ikke kunde opdage, at der

var oversprunget noget Led i den Række

P'orholdsregler, som var blevne trufne, nærede

jeg alligevel en letforklarlig Uro for mine

Kammeraters Skæbne. Jeg ønskede, at en

eller anden af mine nærmeste vilde besøge

mig, saa at jeg kunde blive sat i Kundskab

om, hvorledes Sagerne stod og om Resul-

tatet af Politiundersøgelserne. Men da jeg fik

Underretning om, at min Fader var kommen

til Byen og ønskede at træffe mig, saa jeg

mig nødsaget til, om end med blødende
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Hjærte, at afslaa hans paatænkte Besøg, da

det jo ellers vilde være umuligt for mig at

vedblive med at spille bevidstløs.

Fra det Øjeblik af, jeg var bleven bragt

til det russiske Militær hospital, troede jeg, at

min Dødsdom var fældet. Jeg syntes at

finde en Støtte for denne Antagelse i den

Omstændighed, at Personalet, ligefra de mili-

tære Sygeplejere og Opdagerne til Forstander-

inden og Lægerne lagde en Hensynsfuldhed

for Dagen, som man i Reglen mener at have

Raad til at spendere paa en Dødsdømt. For

ikke at give de russiske Myndigheder og

Landets indre Fjender Lejlighed til den Glæde

at se mig dingle i Galgen, besluttede jeg at

gaa videre ad samme Vej og saaledes lidt

efter lidt sulte ihjæl. Derfor vægrede jeg mig

ved at indtage mere Føde end absolut nød-

vendigt for ikke at vække Mistanke om mit

Forehavende.

Saaledes forløb de første fem Dage. Men

om Morgenen den sjette Dag lyste Solen saa

smilende ind ad Vinduet til mig, at jeg ikke

længere kunde modstaa Fristelsen til at aabne

Øjnene. Da kom der Liv i Vagtpersonalet.

De styrtede frem til Sengen og spurgte,

hvorledes jeg havde det, om jeg ønskede

noget. Jeg forhørte mig om, hvor jeg be-

fandt mig. Svaret lød:

Paa et Sygehus.

Følgerne af min „Opvaagnen" viste sig

snart. Allerede samme Formiddag indfandt

Kriminalkommissær Pekonen sig tilligemed

flere Opdagere for at holde Forhør over mig.

Jeg foregav ikke at kunne huske nogetsom-

helst. Samtalen, som udspandt sig mellem

os, var omtrent følgende:

Pekonen : Naa, hvorledes staar det nu til

med Dem?

Jeg (meget træt) : Viéd jeg ikke noget om.

Pekonen: Naa, sig mig nu, hvor De var

den sjette Februar om Morgenen?

Jeg: Det kan jeg ikke huske?

Pekonen: Kan De ikke huske, at De var

hos Prokuratoren?
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Jeg: Prokuratoren? N-e-j

!

Pekonen : Naa, sig mig nu, hvorfra De fik

den Vogn, De kørte i til Prokuratorens Bolig?

Jeg: Jeg har ingen Vogn!

Pekonen : Kan De ikke sige mig, hvorledes

De bar Dem ad med at komme til Boulevard-

gaden Nr. 12?

Jeg: Hvad er det for et Sted?

Saaledes fortsattes „Forhøret" et Kvarters

Tid. Jeg vilde helst ikke have svaret paa

disse latterlige Spørgsmaal, men jeg ønskede

ved et eller andet Svar at faa Pekonen til at

spørge videre og derved maaske give mig

Mulighed for at gætte, hvor meget han alle-

rede vidste. Af hans Forhør kunde jeg for-

staa, at det kun var lykkedes ham at faa

rede paa, at jeg var kommen kørende til

Prokuratorens Bolig, men ikke, hvorfra jeg kom.

Efter Forhøret var jeg gladere, end jeg

kan beskrive. Nu vidste jeg med Bestemthed,

at mine Kammerater var i Sikkerhed.

To Dage senere kom Pekonen igen for at

gøre et nyt Forsøg. Til Trods for alle An-

strængelser kunde han heller ikke denne

Gang skænke mig Hukommelsens dyrebare

Gave paany. Da han gik, spurgte jeg den

vagthavende Opdager, hvem den Herre dér

var, og fik til Svar, at han ikke kendte

ham, men troede, det var en Journalist.

Et Par Gange fik jeg ogsaa Besøg af en

civilklædt russisk Inspektør med Uniforms-

hue, sandsynligvis Kollegieraad Diedrichs.

Første Gang fungerede Oberst Carlstedt som

Tolk, da Diedrichs rettede nogle Spørgsmaal

til mig, som jeg dog ikke besvarede. Anden

Gang var han alene.

Blandt andre Celebriteter, som kom ind i

mit Værelse, aabenbarede sig ogsaa en Aften

sent og — som det lod til — fuldstændig

umotiveret den ligesaa sørgelig som alminde-

lig kendte Politikommissær Paulutzki. Med

knejsende Hoved og Huen paa Snur gjorde

han et sønderknusende Indtryk paa Vagtmand-

skabet , der var bleven purret ud af sin

sødeste Søvn.
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Lennart Hohen ihals Attentat

Den niende Dag tiltog Feberen i betænke-

lig Grad. Det viste sig nødvendigt at fore-

tage en Operation paa Benet, hvorved Kug-

lerne fjærnedes og en Gibsbandage anlagdes.

Jeg hørte ved denne Lejlighed, at jeg snart

skulde flyttes over paa finsk Grund igen —
sandsynligvis lige til Lensfængslet paa Skatud-

den. Denne Nyhed kom fuldstændig over-

raskende. Jeg vovede næppe at tro paa den.

Vindene var jo saa omskiftende og de raa-

dende Viljer mange.

Den 1 7de Februar borte jeg Vagtmand-

skabet tale indbyrdes med sagte, næsten

hviskende Stemme. Der var øjensynlig hændt

noget opsigtvækkende — jeg spidsede Øren

for at lytte til Samtalen, og af de Par Ord,

det lykkedes mig at opsnappe, kunde jeg

forstaa, at Storfyrst Sergej, Generalguvernøren

i Moskwa, var bleven dræbt af en Bombe

paa samme Maade som Plehve den fore-

gaaende Sommer.

Jeg begyndte at fatte nyt Mod. Endnu

var ikke alt forbi, endnu behøvede jeg ikke

at anse mit Liv for fortabt.

Det kirurgiske Sygehus i Helsinglors,
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GENERAL KUROPATKIN OG HANS MEMOIRER
Af Generalmajor P. N. NiEUWENHUis.

EFTER den russisk-japanske Krigs Slutning

, indsendte General Kuropatkin en „Rede-

gørelse" for sit Forhold til Czaren, og af

dette Aktstykke udkom 3 Bind, der navn-

lig behandler Slagene ved Liaoyang, Schaho

og Mukden. Det 4. Bind, der har Titelen:

„General Kuropatkins Memoirer", og som
navnlig dvæler ved de under Krigen ind-

vundne Erfaringer, blev standset af den rus-

siske Censur, fordi det indeholder en Mængde
Angreb paa endnu levende Personer i Rus-

land. Det var dog forinden uddelt i et saa

stort Antal Exemplarer, at det ogsaa kunde

finde Vej til Udlandet, og det var saaledes

ikke vanskeligt for det tyske Forlag „Hans

Bondy" i Berlin, at foranstalte Udgivelsen

af en tysk Oversættelse ogsaa af dette Bind,

hvilket nylig er udkommet. Heri viser Ku-

ropatkin sig som Krigsminister, som Politiker

og som Kritikker. Han skildrer først Krigs-

bestyrelsens omfattende Virksomhed lige fra

den russisk-tyrkiske Krig indtil 1904, men
særlig i de sidste Aar forinden Krigen. Sin

Opfattelse angaaende Ruslands politiske Si-

tuation og de deraf for Krigsministeriet fly-

dende Opgaver har han nedlagt i Indberet-

ninger til Czaren, hvoraf flere Afsnit med-

deles ordret. Særlig interessant er hans Skil-

dring af den Politik, der førte til Krigen

med Japan og de i saa Henseende trufne

militære Foranstaltninger. Til Slut søger

Generalen at fastslaa, I.vad der har været

den egentlige Grund til Ruslands Uheld i

Krigen. Det sees saaledes, at Kuropatkins

Memoirer, der ialt optager 569 Sider, er

særdeles indholdsrige, og de bærer Vidnesbyrd

om Forfatterens klare Syn og store Arbejds-

kraft; men det kan paa den anden Side ikke

nægtes, at Generalens Bestræbelser i høj Grad

gaar ud paa at rense sig for de mod ham
fremsatte Beskyldninger og at forsvare sin

Handlemaade saa godt som muligt.

Forlaget har dog anseet det for nødvendigt

at fremkomme med et Korrektiv til Memoi-
rene; det har formaaet den bekendte Militær-

forfatter, Oberst Giidke, der som Korrespon-

dent for „Berliner Tageblatt" sendtes til

Krigsskuepladsen i Østasien, til at skrive en

længere Fortale til Værket.

General Kuropatkin var uden Tvivl en af

den russiske Hærs mest indsigtsfulde Mænd,

som i mange Henseender rager op over

Mængden. Først og fremmest var han en

dygtig Generalstabschei hos General Skobelevv

under Krigen 187 7— 78, og hans Fremstil-

ling af sin Deltagelse i denne gjorde hans

Navn bekendt i hele den militære Verden.

Senere var han ansat i Mellem-Asien og var

stedse af den Anskuelse, at et spændt For-

hold til England burde undgaaes, da Rus-

land vilde opnaa langt mere i Asien ved at

gaa sammen med denne Magt. Denne An-

skuelse gjorde han endogsaa gældende, da

han i 1885 blev udset til at være Stabschet

for den Hærstyrke, som opstilledes mod Af-

ghanistan. Fra 1890— 98, da han var

Højstbefalende over den bagkaspiske Kreds,

kunde han ogsaa gennemføre, at Forholdet

til England blev bedre, medens han straks

efter i 1898 at have overtaget Krigsminister-

portefeuillen henvendte sig direkte til Kejseren

med en interessant Forestilling angaaende

Nødvendigheden af, at enhver Tanke om at

føre et Angreb mod Indien blev opgivet.

Som Organisator har K. Krav paa den stør-

ste Anerkendelse, derom bærer hans Memoirer

utvivlsomt Vidnesbyrd. Thi han indsaa til-

fulde, hvad der var nødvendigt for at skabe

en dygtig Hær, og han forstod ogsaa at

tilvejebringe mange dygtige Kræfter, at ud-

rydde mange Misbrug og at forbedre Hærens

Krigsberedskab.

Men paa den anden Side lærte han ogsaa

som Krigsminister Manglerne ved det russiske

Hærvæsen tilfulde at kende. Der var store

Brøst i Uddannelsen, i Personellets Forfrem-

melse, i Forvaltningen, kortsagt: hele Sy-

stemet og det indre Liv i Hæren var uhel-

dige. Men netop dette nøje Kendskab havde

for en Personlighed som Kuropatkins en

uheldig Indflydelse paa hans Virksomhed som

Fører. Da han nemlig vidste, at Værktøjet

var mangelfuldt, lammede dette hans allerede

i og for sig svage Handlekraft; han styrkedes

i sin engang forudfattede Mening om, at de

russiske Tropper fra Begyndelsen af skulde

optræde defensiv, og saa altid sort paa For-

holdene; derfor detachcrede han stadig for

mange Tropper ud i F'lankerne, hvorfra ingen

virkelig Fare truede (han frygtede stadig at

lide et Nederlag som det ved Sedan). Alle-

rede som Krigsminister havde Kuropatkin
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anset Vest -Rusland for mest truet, skondt

han i sine Indberetninger til Czaren stadig

gjorde gældende, at hverken Rusland, Tysk-

land eller Østerrig havde nogen Interesse i

at forskyde de derværende Grænser. I og

for sig er det i Henhold til denne Udtalelse

ulogisk, at han lagde saa stor Vægt paa

Vestgrænsens Forstærkning ; men da dette nu

en Gang var hans Maal, satte han sig be-

stemt imod Magtmidlernes Forøgelse i Øst-

asien, eftersom dette kun kunde ske paa Vest-

grænsens Bekostning. Dog forudsaa han

allerede i 1900, at det kunde komme til

krigeriske Forvikhnger i Østen, hvis Rusland

ikke tog mere Hensjm til Japanernes Øm-
findtlighed; af Hensyn til den forestaaende

Kamp imellem „Germanerne og Slaverne"

raadede han derfor Czaren til ikke at drive

Eventyr-Politik i Østen.

Czaren billigede hans Opfattelse, men andre

Myndigheder handlede i modsat Aand. Man
tror, at i en absolutistisk Stat alt styres efter

een Vilje, og at denne Regeringsform derfor

har store Fortrin m. H. t. Ledelsen af Uden-

rigspolitikken. Dette var dog ikke Tilfældet

i Rusland, hvis Ulykke forinden den japanske

Krigs Udbrud netop var, at Rigets centrale

Myndigheder hver for sig arbejdede i sin

Retning, omend formelt med Czarens Billigelse.

Ja selv en uansvarlig Raadgiver som Stats-

sekretær Besobrasov kunde lede Statsskibet

i fuldstændig forkert Retning, hvad Kuropat-

kin ikke var istand til at hindre. Alleruhel-

digst var det dog, at Udenrigspolitikken ikke

støttede sig paa en fornuftig og tilsvarende

Marinepolitik. Den første kunde gaa meget

vidt i sine Krav, naar blot den russiske

Flaade vedblev at være den japanske over-

legen, thi de forsigtige Japanere havde i saa

Fald aldrig vovet at landsætte en eneste

Mand i Mantschuriet. Desværre var Flaadens

Styrelse i Østasien lagt i en meget uduelig

Persons Hænder, nemlig Admiral Alexcjev,

som ikke alene forsømte Personnellets Ud-

dannelse, men undertrykte enhver selvstændig

Meningstilkendegivelse og kun ansatte føjelige

og udygtige Officerer i de højeste Poster.

Saaledcs skete det, at Flaadens Styrke blev

splittet, og at dens Hovedmasse lænkedes til

en halvfærdig Havn, der manglede Dokker,

Værftsindretninger og Reparationsværksteder.

Kuropatkin stiv udtaler sig meget forsigtig

om Admiral Alexejev ; men af hans Memoi-

rer fremgaar dog tydeligt nok, at det var

en stor Fejl, naar Forhandlingerne med Ja-

pan blev lagte i denne Mands Haand, thi

Valget saarede den japanske Regering.

Absolutismens Hoved mangel var, at det

under den er sjældent, at de bedste og mest

uafhængige Personer kommer frem i de

ledende Stillinger. Kuropatkin indrømmer

det aabenlyst, idet han udtaler: „Hverken

Skolen eller Livet har i de sidste 50 Aar

formaaet at frembringe faste Karakterer i

Rusland", men derved bryder han ogsaa

Staven over sig selv og sine Generaler, og i

Virkeligheden har man her den dybeste Grund

til Ruslands Nederlag. Hvad selve Krigen

angaar, saa lægger Kuropatkin Hovedvægten

paa 3 Momenter: 1) Ruslands mangelfulde

Krigsforberedelser, 3) den sibiriske Jernbanes

mangelfulde Præstationsevne og 3) Fredslut-

ningen paa et Tidspunkt, da man omsider

var bleven Japanerne betydeligt overlegen.

Hvad da først det sidste Moment angaar,

saa maa man give Oberst G. Ret i, at de

russiske Generaler, og allermindst Kuropatkin,

til Trods for denne Overlegenhed havde væ-

ret istand til at hesejre deres Modstander, de

manglede den faste ubøjelige Vilje dertil,

men dernæst overseer K., at den russiske

Nation i September 1905 ikke vilde bringe

flere Offre for at opnaa tvivlsomme Fordele

i en Krig, der altid havde været meget upo-

pulær, og i hvilken Uheld havde fulgt paa

Uheld. Baade Nationen og Regeringen havde

mistet Tilliden til Hæren, og Søslaget ved

Tschuschima, havde været et Dommedags
Slag for det russiske Despoti. Det er derfor

ørkesløst at ville opstille det Problem, hvad

der kunde være sket, hvis Krigen var fortsat.

Hvad den sibiriske Jernbanes Transport-

evne angaar, saa var den i og for sig util-

strækkelig; men Krigsminister Kuropatkin

vidste fuld Besked med hvad den sibiriske

Bane ved Felttogets Begyndelse kunde præ-

stere, og Feltherren Kuropatkin havde der-

efter at lægge sin Krigsplan. Heller ikke

for Japanerne var det en let Sag, uden at

have en Jernbane til Raadighed fra Land-

gangs^iedet, at komme i kort Tid langt ind

i Mantschuriet, og det var derfor altid mu-
ligt at lægge de russiske Kræfters Samlings-

punkt saa langt tilbage, at Overlegenhed i

Hærstyrke var tilvejebragt, inden det afgø-

rende Sammenstød fandt Sted.

At Liaoyang blev valgt til Samlingspunkt,

var mere end dristig, og lod sig kun for-

svare, hvis man havde været sig bevidst,

hvad Konsekventserne heraf kunde blive.
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Felttogets hele

Gang har dog

vist, at dette ikke

var Tilfældet, at

man tværtom slet

ikke oversaae

Forholdene,

manglede en be-

stemt Plan, ikke

vilde noget be-

stemt. Samlingen

vcdLiaoyangvar

mere Tilfældets

Værk; Punktet

frembød forskel-

lige Fordele, det

laae norden for

en Del Strids-

kræfter, der alt

var opstillet læn-

gere syd paa

;

Forsyningen

kunde her fore-

gaae saavel fra

Nord som over

Inkau og Schan-

haikwan, og det

var sandsynligt,

at man derfra General Kuropatkin.

at gribe Offensi-

ven, førend han

var Japanerne

overlegen i Styr-

ke; men de Kræf-

ter, der fra Be-

gyndelsen af

tænktes afsendte

paa Krigsskue-

pladsen, vare rin-

gere end dem,

som Japanerne

efter Kuropat-

kins egen An-

tagelse kunne op-

stille lige over for

ham. Altsaa her

er en Modsæt-

ning, som ikke

er saa let at klare.

Een Ting er dog

givet, Kuropat-

kin var bunden

baade paa Hæn-
der og Fødder og

havde undladt,

forinden sin Af-

rejse, at kræve

den fornødne

kunde holde Forbindelsen aaben med Fæst-

ningen Port Arthur. Derimod var der ingen

Sikkerhed for, at det var muligt allerede her

at kunne samle ligesaa mange Tropper som
Japanerne, saa at man fik fuld Operations-

frihed og Sikkerhed for sine Forbindelser.

Port Arthur kom i det Hele taget til at

veje tungt i Vægtskaalen til Ugunst for de

russiske Operationer, dels var nemlig Befæst-

ningen paa Grund af Finantsministerens Kne-

benhed i meget mangelfuld Tilstand, og dels

var Flaaden, som man havde tihænkt det

Hværv at yde den ufærdige Fæstning for-

nøden Beskyttelse, ved Japanernes Dristighed

og Admiral Alexejevs Udygtighed kommen i

det uheldige Tilfælde at maatte søge Ly i

den ufærdige Fæstning. Denne Situation fore-

laae allerede, da Kuropatkin overtog Over-

befalingen over den russiske Hær; da han

afgik til Krigsskuepladsen, maatte han altsaa

først have faaet afgjort, om Port Arthur

skulde prisgives eller selv med Fare for at

udsætte Hæren for et Nederlag, skulde und-

sættes. I Memoirerne oplyses Intet her om;
det synes, som om Generalen slet ikke har

havt nogen Plan for Øje uden den ene ikke

Selvstændighed i Optræden. Hans Stilling var

allerede derved umulig, at man forlangte blind

Lydighed af ham, uden at det imellem ham og

Regeringen var bleven drøftet, hvilke Magt-

midler der udkrævedes til Krigen, og hvilket

Maal der skulde naas. Den første Betingelse

for, at Feltherren kan sejre, er jo dog, at

der overlades ham den fornødne Handlefrihed,

efterat disse Punkter ere afgjorte, m. a. Ord,

at der bestaar et Tillidsforhold mellem Re-

geringen og Feltherren; men Kuropatkin var

ikke Manden til at stille disse Krav, og saa-

danne Mænd fandtes heller ikke i hele det

russiske Rige, hvis absolutistiske Regering

havde ødelagt Officerernes Karakterfasthed.

Dette var ogsaa en af Grundene til, at den

russiske Nation fulgte Krigen med saa ringe

Sympathi. Man var overbevist om, at For-

holdene i Hæren ikke havde forandret sig

siden Krigen 187 7— 78, der havde blottet

saa mange Mangler i Hærføringen, og ven-

tede derfor heller ikke, at det vilde gaa

bedre denne Gang. Paa den anden Side er

det givet, at Stemningen i Nationen kunde

være slaaet om, hvis Hæren have vundet

nogle Sejre. 1 Sibirien selv var der fra først
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af megen Begejstring for Krigen, og de der-

værende Tropper formente sig at staa højt

over deres Modstander. Stemningen blev

først tryki<et i Hæren, da de første euro-

pæiske Afdelinger indtraf paa Krigsskueplad-

sen og hørte om de alt lidte Nederlag. Man
havde altsaa havt Ret i at nære Mistillid til

Ledelsen; uheldigvis bestod nu disse Afde-

linger hovedsagelig af ældre Mandskab fra

Rigets østlige Egne, fordi Krigsministeren

ikke havde turdet røre ved de imod Vest

opstillede Armékorpser. Dette Mandskab

var lidet egnet til at anvendes i en Kolo-

nialkrig, og Misfornøjelsen blandt dette bredte

sig derfor hurtigt. Med dette for Øje var

det en bj'dende Nødvendighed for Kuropatkin

at hæve Hærens moralske Stemning. Troede

han r.u ikke paa Muligheden af i Begyndel-

sen at kunde vinde en Sejr, var det i hvert

Fald utilgiveligt at udsætte Hæren for yder-

ligere Nederlag. Men det var netop det, han

gjorde, idet de nye Afdelinger, som efter-

haanden indtraf, blev kastet hid og did, til

Steder, hvor en Fare formentes at være til-

stede, med det Resultat, at de stedse blev

slaaede eller maatte gaa tilbage. Den rus-

siske Hærs Operationer fra Maj til August

1904 ere af en saadan Beskaffenhed, at selv

russiske Tropper maatte miste noget af deres

Selvtillid og deres moralske Kraft derved ; de

viste, at General Kuropatkin, som i og for sig var

en saa god Embedsmand, som det russiske Sy-

stem kunde frembringe, ikke var nogen Feltherre.

I sine Memoirer kaster dog Kuropatkin

Skylden for sine stadige Uheld paa den sibi-

riske Jernbanes mangelfulde Præstationsevne,

og han siger cndogsaa: Den bevirkede, at

man ikke var istand til at gribe Offensiven,

og at Krigen fik et saa langsomt Forløb.

Det sidste kan maaske være rigtigt, men
det første er absolut forkert, thi selv om
de russiske Tropper i de forskellige Sam-

menstød havde været Japanernes underlegne,

hvad der ingenlunde var Tilfældet, saa var

dette dog ikke Grund nok for Hærledelsen

til at forholde sig udelukkende defensiv.

1 de afgørende Slag ved Liaoyang, Schaho,

Sandepu og Mukden var han netop sin Mod-

stander betydelig overlegen i Stridskræfter,

og dog maatte han give tabt.

Særlig spændt blev som bekendt General

Kuropatkins Forhold til General Gripenberg,

der formente sig saa ilde behandlet af sin

Chef, at han efter Nederlaget ved Sandepu i

Januar 1905 uden videre forlod sin Post

som Chef for 2. Armé og rejste tilbage til

St. Petersborg og her rettede skarpe Ankla-

ger mod Kuropatkin. Det er naturligt, at

denne i sine Memoirer tager til Genmæle og

viser alle de Fejl, som hans Underfører har

begaaet. Af saadanne kan der paavises

mange; men i een Henseende ragede Gripen-

berg op over sin Chef; han havde nemlig

en fast Tro paa Sejren og søgte med Alvor

at tilkæmpe sig en saadan; naar den des-

uagtet ikke opnaaedes, var Skylden først og

fremmest Kuropatkins, fordi han undlod at yde

ham den forlangte Understøttelse og istedetfor

gav ham udtrykkelig Befaling til at afbryde den

begyndte Kamp, der havde bragt den japanske

Hærs venstre Floj i en særdeles vanskelig Stilling.

Generalen ytrer i Slutningen af sine Me-

moirer følgende: Maaske havde et Geni

kunnet bøde paa de Mangler, som Hæren

led af, ved sin personlige Indflydelse, men

det er givet, at Alexejev, Kuropatkin, Line-

vitsch, Gripenberg, Kaulbars og Bilderling

ikke var istand dertil. Man kunde dog

maaske snarere sige: Selv om Hæren ikke

havde havt alle de paapegede Mangler, vilde

den under Førere som de nævnte næppe

have besejret Japanerne. Sagen er nemlig

den, at den russiske Hær i og for sig ikke

var saa daarlig og den japanske saa for-

træffelig, at Spillet paa Forhaand maatte

anses for tabt; nej Japanerne sejrede kun i

Kraft af, at deres Førere gennemsnitlig i tek-

nisk og moralsk Henseende stod langt over

de russiske, der led Skibbrud, fordi de var

opdragne under et uheldigt System.

Dette viser Memoirerne tilfulde; men ved

Siden deraf bringer de højst værdifulde Oplys-

ninger ikke alene vedrørende Ruslands Krigs-

forberedelser og Operationer under den østasi-

atiske Krig, men tillige angaaende Rigets hele

politiske og militære Stilling i det 18. og 19.

Aarhundrede, og de Opgaver, som Krigsmini-

steriet som Følge deraf havde at løse. Baade

Statsmanden, Politikeren og Soldaten finder i

Værket mange Guldkorn, og vi kan derfor ikke

samstemme med Oberst Giidke, naar han udtaler,

at Kuropatkin efter sit Nederlag havde gjort

bedre i at tic stille, ligesom Henedeck, thi dette

vilde for Historien have været et stort Tab.

-xO':->->
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En Aet i e er et Bevis for, at

man ejer en vis Part af et Ak-

tieselskabs Værdior og har Krav

paa en dertil svarende Del af

Selskabets Udbytte for hvert

udløbet Regnskabsaar.

En Obligation er et Bevis for, at man imod en

bestemt aarlig Rcntcnydelse liar udlaant et vist Belob

til Obligationens Udsteder (Stat, Kommune, Kreditforen.

o. s. V.) og saalcdes, at man har en vis Sikkerhed for

Bclobet i Udstederens Ejendele.

Fordel din Risiko! — Det

er en god Regel ikke at anbringe

en uforholdsmæssig stor Del al

sin Formue i et enkelt Papir

navnlig ikke i et enkelt Selskabs

Aktier.

Bøpskalendep.



Actier.

Nationalbank

Privatbank

Landmandsbank
Handelsbank
Laane- & Diskontobank
Islands Bank
Kbh. Telefonselskab *)

De danske Sukkerfabrikker .

.

Burmeister & Wain
Forenede Dampskibsselskab .

Dampskibsselsk. Norden . . .

.

— København

.

— Carl

— Dannebrog .

Det dansk-russ. Dampskibss.

Østasiatisk Compagni
Crome & Goldschmidt

Nordisk Textil

De danske Spritfabrikker. . . .

De danske Cikoriefabrikkcr.

.

Forenede Brj'ggerier

Helsingørske Værfts

Frederiksholms Teglværker. .

Faxe Kalkbrud
De forenede Papirfabrikker .

.

Gosch Tændstikfabrik

Kulkompagniet
Kbhvns. Trælasthandel
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Kunstnerliv: en blomstrende Produktion,

al Folket.

Ørkesløst at anstille Sammenligninger

ensomme ørn paa sin stejle

Tind og den menneskekære

P'ugl i Skoven, der bedaarer

ved sin Sang. Man kan kun

bøje sig for dem begge, thi

lige ypperligt genspejler de

Menneskevæsnet i dets typi-

ske Modsætninger.

Fra de første smaa Bille-

der i 80'erne og til nu har

Paulsen fulgt én Udviklings-

linie. Opfattelse og Emner
er nogenlunde de samme nu

som da, men Herredømmet

over Midlerne er i disse Aar

vokset fra Begynderens fam-

lende Forsøg til Mesterens

fuldendt færdige, overdaadigt

rige Stil, en Stil, der er hans

egen og uden Sammenligning

den mest besnærende maleri-

ske Form i dansk Kunst.

Overskuer man dette

JULIUS PAULSEN
Af N. V. DoRPH.

JULIUS Paulsen har bestandig været i

lykkelig Overensstemmelse med sin Tid

og dens herskende Smag. Der er intet i

hans Natur, der — som hos Willumsen

f. Ex. — har tvunget ham til at trodse

Sæd og Skik og hævde sine egne sære

Meninger. Willumsens Kunst er et Brud

med nedarvet Stil og Opfattelse, medens

Paulsen har taget Traaden op, hvor den

slap hos andre, og spundet den videre med
et i Sandhed vidunderligt Talent; baaret

frem af almindelig Sympati og Beundring,

af og til næsten segnende under Vægten

af bestilt Arbejde, men dog bestandig rej-

sende sig igen — ligesom samlende sig

i ny Styrke. Et Billede paa et lykkeligt

en glansfuld Evne, forstaaet og tiljublet af

mellem saadanne modsatte Kræfter: den

Portræt af

Bispinde

Hansen,

Gudenip.

1882
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Julius Paulsen =

Kunstnerliv,

som det ud-

foiJer sig for

én paa Opvis-

ningen i den

frie Udstil-

ling, og min-

des man til-

lige de tal-

rige ikke her

udstillede Bil-

leder, særlig

de større

Kompositio-

ner med nøg-

ne Skikkel-

ser: Adam og

Eva, Kain,

Prometeus,

osv., fyldes

man først og

stærkest af

Undren over

Mangden af

Billeder: har

denne endnu unge Kunstner allerede saa gamle) Op£

rig en Pro-

duktion bag

sig '.Man slut-

ter, at den

Haand, der

skabte dem,

arbejder let

og uden An-

strængelse.

Man synes

heller ikke at

spore Tegn til

tung Tænk-
ning eller

Kamp med
Stoffet i disse

Billeder.

— Det er

ikke en Nou- i.vf^tc.k.n vcj soome. 1-^04.

.M.uia mud Barnet. ISSS.

reddin-Aand,

man her stil-

les overfor,

snarere en af

hine 13'dige

og gavmilde

Aander, der

betjente Alad-

din saa flinkt,

naar han

gned paa sin

Lampe.

Og dog,

hvilken Kraft

og Spænd-

stighed maa
han ikke være

i Besiddelse

af for uan-

fægtet gen-

nem snart

tredive Aar

at se stedse

nye (og dog

stedse de

aver an, ilende fra Arbejde til

Arbejde med
samme Mod,

samme Op-

lagthed,

snublende og

stigende og

snublende

igen,men dog

endnu be-

standig sej-

rende over

al Lede og

Tvivl!

Dette er be-

undringsvær-

digt.

Som de

hænger dér,

disse mange
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== Julius Paulsen

Portrætgruppe (Malerne V. Irminger, L. Tuxen, Frans Schwartz, Kr. Zahrtmann og Otto Haslund). 190.'.

TfW*- ..,S(»?3fS»^^B'r»«((i*;;y.,-,;^.4

I Kunstnerens Hjem (l'ortræter af Fr. Schwartz, Prof. Johs. Kaarsberg, Dr. Alex. Haslund, Dr. G. Stage,

Kr. Zahrtmann, Fru Julius Paulsen, Fuldmægtig P. Kobke). 1903.= 71=



Julius Paulsen

store ogsmaa

Lærreder, fyl-

dende alle den

fri Udstillings

Sale, er det—
næst Masse-

udfoldelsen

— den Tone

af Ensartet-

hed, af fælles

Oprindelse,

som falder i

øjnene. Fra

først til sidst

én ubrudt

Linie, Udtryk

for en kunst-

nerisk Be-

vidsthed, der

strax fandt

sig selv og

som uden Vaklen og Svigten hviler i det

Leje, den da formede sig. Evnen (eller

er det Lysten eller Viljen?) kan af og

til briste, — der hænger ikke saa faa

svage Arbejder iblandt — , men de bedste

af dem — og der findes mange gode —
lyser endnu af den Anslagets nyvakte

Farveglæde,

denne det før-

ste Syns fest-

lige Friskhed,

som de Fleste

ellers taber

undervejs,

men som det

især er Paul-

sens hemme-

lige Kunst at

bevare , og

paa hvilken

man genken-

der ham
blandt Hun-

dreder.

Portræt ai Dr. meJ. Prof. Johannes P. F. Kaarsberg. 1903.

Det er i

det Hele ta-

get Herre-

dømmet over

Farven, der

bestemmer

denne Kunsts

høje Rang.

Den bliver i

Paulsens

Haand til et

kosteligt In-

strument,

som han af-

lokker snart

klingende ly-

se, snart dun-

kle og snart

ømme, smel-

tende Klange.

Han er paa

sit Instrument den største Charmeur i vor

Kunst, stundum lidt sødlig eller smægtende

— eller ligefrem uægte farvet — af og til

rammende ved Siden, men oftest paa en

næsten trolddomsagtigMaade beherskende

sine Farver, dem han behandler med en

Indsigt i deres skjulte Væsen, som kun

han ejer. Se

saaledes især

Landskabs-

stemninger-

ne, Sommer-

natsbilleder-

ne, Skovinte-

riørerne. Kun
en Al åler kan,

tror jeg, vur-

dere den ma-

leriske Kunst-

færdighed i

saadanne Bil-

leder. Egent-

lig Kolorist

Flortdragcnde Skyer. 1908. kan man \'cl
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Jullus Paulsen

ikke kalde

ham. Hans

Syn paa Far-

ven hæver sig

i Virkelighe-

den ikke over

det alminde-

lige. Det er

den overor-

dentlige Be-

hændighed i

Udformnin-

gen, Foredra-

gets Glans,

der er ny og

imponerende.

Hans Farve

er sjælden i

strengeste

Forstand

sand. Den ejer



Julius Paulsen

Skovvej. Sliagens Plantage. 1907.

nere af langt videre aandeligt Omfang

end Jul. Paulsen.

Som Menneskeskildrer naaer han kun af

og til det betydelige. Portrætter som dem

af Ægteparret Kaarsberg og af Harald

Fredericia, indbyrdes meget forskellige,

rummer dog hver for sig en overordentlig

levende og indtrængende Karakteristik.

Det samme gælder saadanne Portrætter

som det af Chr. Hage, af Amtmand Til-

lisch, af Stiftamtmand Dybdal, af Baron

Rosenkrantz (meget stateligt og vel kom-

poneret), af Hørup, af Lorens Frølich;

endnu mere om de intime Portrætter af

Faderen og Hustruen og det ejendom-

melige Selvportræt fra 1891. Ligeledes

fængsles man af Personopfattelsen i de

store Gruppebilleder, det første fra 1902,

Kunstnervennerne Irminger, Tuxen, Fr.

Schwartz, Zahrtmann og Otto Haslund i

en Komposition, der neppe uden Tanke

paa Rembrandts Staalmcislcrs vilde faaet

saa fast og enkel en Bygning; dette Bil-

lede har ogsaa i den maleriske Form en

Enhed og Storhed, der er sjælden hos

Paulsen ; — og det andet fra Aaret efter

:

Selskab i Kunstnerens Hjem, i en løsere

og mere tilfældig Gruppering, men fuldt

af Liv, af Summen af Tale og Latter og

lun Stuevarme. Ogsaa Dobbeltportrætterne

af L.Tuxen og Frue fra 1909 og af Ottilia

og Carl Jacobsen fra 1896 er smukke,

navnlig den kvindelige Skikkelse i det

farste udmærker sig ved et kønt og sær-

deles talende Udtryk.

Om disse Billeder af Paulsen kan be-

tragtes som stor Portrætkunst — bortset

fra Farvens selvstændige Skønhed eller

Foredragets vidunderlige Glans — , er vel

tvivlsomt. Sjældent naaer han vist syn-

derlig dybere end til den spillende liv-

fulde Overflade, det momentant illuderende
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Julius Paulsen

Dobbeltportræt. Maler, Professor L. Tuxen og Hustru, Fru Frederikke Tuxen. 19C8.

i Mine og Geslus, Stillingens naturlige og

maaske for Vedkommende ejendommelige

Præg 0.1. Kender man den skildredePerson,

forbauses man ofte over det slaaende Ud-

tryk for dennes ydre Menneske, det her

er lykkedes at give. Se f. Ex. Portrættet

af Irminger paa Gruppebilledet eller Zahrt-

mann fra samme Billede. Dette er yp-

perlig, morsom og rammende Opfattelse

af disse to Kunstneres diametralt mod-

satte Personligheder og viser tilbage (eller

ind) til Særegenheder og Ejendommelig-

heder i deres Væsen, som ikke ligger

klart i Dagen for enhver, men som

det er Paulsens Fortjeneste at have

vist os.

Denne Evne til at drage det skjulte, det

egentlige og afgørende i en Personlighed

frem i Lyset, kendetegner al virkelig god

Portrætkunst.

I Almindelighed bliver Paulsen jo nok

staaende ved det ydre og haandgribe-

lige — af gode Grunde! Den, der be-

stiller sit Portræt, ønsker ikke derfor

at udlevere sit indre Menneske til nær-

mere Undersøgelse, tværtimod. Og hvad

skal da Maleren stille op, — uden

Kendskab til, ja uden Interesse for sin

Model, som han er? Værre er det, at

Farve og Behandling i saadanne Arbej-

der let bliver slap og sløjfende ; den ene

Misere trækker den anden efter sig. Re-

sultatet bliver elendigt.

•Ogsaa af andre Grunde er det far-

ligt, thi saadanne uægte og forløjede

Billeder i en Kunstners Produktion er
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Julius Paulsen

sikkert ogsaa her

det maleriske Fæ-

nomen, der for

ham selv inderst

inde er Hoved-

sagen. Paulsen

opholdes af de

smaa Rørelser,

det skiftende, bøl-

gende Liv paa

Overfladen, der

tilhører øjeblik-

ket, og opnaar

derfor ikke den

sammenfattende

Simpelhed og Ro

i alle Linier, der

meddeler Frem-

stillingen Storhed

og monumental

Karakter. Dette

hænger sammen
Optrækkende Tordenvejr. Mariager Fjord. 1903. rnpd Arten af

som Bylder paa en Krop: de smitter om hans maleriske Teknik, dens flydende

sig.

Bedst var det naturligvis, om Kunst-

neren for Renom-

méets og sin egen

Skyld forsagede den

Art Arbejde.

Som sagt, i den

lange Række af Por-

trætter, særlig da

dem, det af person-

lige Grunde har in-

teresseret ham at

male, finder man ud-

mærkede Egenska-

ber, ofte en fin og

vittig Iagttagelse, en

aaben Sans for det

levende og bevæge-

lige Udtryk ; dog,

trods al Menneske-

fremstilling, er det

og flimrende Uendelighed af Brydninger,

disse mange Farvers summende Melodi,

Dansende Bern. 1909.
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Julius Paulsen.

der overdøver Gnindtoneu, den eneste

afgørende, den, der i sig optager Mang-

foldigheden og det spredte, Generalnæv-

neren for den Sum af menneskelige Egen-

skaber, det

gjaldt om at

fremstille.

Man kan og-

saa sige, at

han med det

at være Ma-

ler ikke for-

binder Sans

for det pla-

stiske.

Interessen

for det men-

neskelige

overskygges

hos Paulsen

af Interessen

for det male-

riske. Han
savner ingen-

lunde psyko-

logisk Sans,

jeg har paa-

vist adskil-

lige Exem-
pler herpaa; Quadrillen begynder. Skits

men den skikkelsedannende Evne, den,

der faar en Figur til at fylde og som

trænger alle Bihensyn tilside for ene at

vise Mennesket i Modellen, den savner

han.

Endnu mere end i Portrættet er dette

paafaldende i hans større Billeder i ubun-

den Stil. De er menneskeligt set tomme

paa Indhold. Han er her udelukkende

Farvedigteren. Dette er ikke Adam og

Eva, men en Symfoni af skønne Farver,

lysende Kvindehud paa en Baggrund

af æventyrlig Dunkelhed ; dette har aldrig

været den hel-

lige Cæcilia :

hun er kun et

Paaskud for

atsvælge i yp-

pige Farve-

modsætnin-

ger, purpur-

rødt, Bronce

og Guld, og

hvide Tan-

genter mod
et skumrende

Kirkemørke.

Prometeus sy-

nes os en

glimrende

malt Model-

figur. Osv.

Det Men-

neskelige er

ham her blot

et Medium for

Udfoldelsen

af hans blæn-

e fra Bal Tabarin. 1909. dendeOgtem-

peramentfulde Malerkunst. Men paa dette

Felt er han vel ogsaa nok den sjældneste og

mest begavede Maler, den største Stem-

ningskunstner eller Farvelyriker, vi nogen-

sinde har haft. Udfra dette Synspunkt er

Beundringen for Jul. Paulsen altid berettiget.

Han er — med den Begrænsning,jeg oven-

for har søgt at paavise— en Mester i dansk

Kunst, som vi har Grund til at være stolte af.
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UDSTØDT
En Skildring fra gamle Dage.

Af Thomas Krag.

L.EGEN Halvard Magius var hele sit

Liv en stille alvorlig Mand. Uden

Fest og Glæde. Mange undredes over,

at han fik den smukke Suzanne, Dom-

provst Hencks Datter. Men Forklaringen

\-ar den, at Provsten var en saare stræng

Far. Ikke blot naar hans Børn gjorde

gale Ting, fik de af Riset — nej, hver

Helligdag kaldte Faderen dem ind paa

sit Kontor, og de fik alle sammen af

Riset „paa det at „den gamle Adam"
skulde uddrives af deres Kød". Og da

de blev voksne, hørte Risningen op, men
de bleve i Stedet spærrede inde „paa det

at de skulde betænke sine Synder".

Disse Domprovstens Børn blev dog

ikke saa gode, som Faderen maaske

havde ventet efter den svare Opdragelse.

De to ældste Sønner blev skadelige Skæl-

mer, rejste ud i den vide Verden og for-

svandt, saa ingen siden vidste, om de

vare levende eller døde, en yngre Søn,

der af Naturen var sky og fin, blev en

livsræd Mand, en stille ensom Huslærer,

og endte sløv og ubrugelig. Saa var

det yngste Barnet Datteren Suzanne. Hun
struttede af Livslyst, hendes øjne skin-

nede af lystig Glæde. Hun blev godt

tugtet som sine Sødskende, og hun ud-

stod en Række lange Husarrester, for at

hun desbedre skulde kunne betænke sine

vSynder. Men denne haarde Nidkærhed

var hende vist vanskelig at døje. Og den

Sommer, da Lægen Magius blev tilkaldt

paa Grund af en Upasselighed, vandt

han hastigt hendes Fortrolighed. Han
hørte villig paa hendes Klagemaal, for-

stod vistnok et og andet. Og næppe

var hun kureret, før han friede. Hun
elskede ham næppe, men hun modtog

hans Tilbud som en Befrielse fra det

strænge faderlige Aag.

I dette deres Ægteskab var Fru Su-

zanne altid den levende og talende. Dr.

Magius virkede stille ved hendes Side.

Hendes øjne var altid paa Færde, livs-

lystne og uden Skrupler. Hun havde

næppe endnu glemt sin tidlige Alders

Fangenskab. Hun frembød uafladeligt

Synet af den, der længe har været kuet,

men som endelig er sluppen fri: „Bæ!

Nu slap jeg unna! Nu kan ingen plage

mig mer!" Og saa en glubende Sult paa

denne Verdens skønne Glæder, disse

som Provsten ved sin Strenghed og sine

Trusler havde givet den hæslige og far-

lige Benævnelse „forbudne. Frugter".

Tiden gik:

Dr. Magius, som al sin Tid havde væ-

ret en indadvendt, grublende Natur, blev

efter som Aarene gik, end mere stille.

Han tilbragte den meste Tid af Dagen
— tidt af Natten med — inde paa sit

Studerekammer og blandede sig nødig i

denne Verdens Anliggender. Han spurgte

aldrig sin Hustru ud, om hvad hun fore-

tog sig. Han havde ligesom sin egen

Verden at færdes i. Men denne Verden

maatte eje sin egen Magt og Sandhed.

Og den maatte eje en rolig Styrke og

en dyb Visdom.

Og derfra fik vistnok ogsaa hans jor-

diske Legeme og Aand en sær, ukendt

Kraft; thi trods Svaghed og ihærdig

Studium og daglig Arbejde levede han,

uafladelig og hæftig, som en Ildslue, der

næres af ukendt Olie. Han passede sit

Hverv som Læge, hans Iver og Dygtig-

hed var kendt viden om.

Besynderligt. Thi skjules kan det ikke,
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Udstødt

at Dr. Magius allerede fra Barndommen

var sygelig; hans Bryst var svagt, hans

Aandedræt besværligt. Og eftersom Aarene

gik, blev han magrere og svagere.

Hans Hustru havde i disse Aar født

ham fire Børn. Det var Flava, Alv, Mi-

kael og Anna. De vare som Livsorgier

disse Børn, saa blomstrende og stærke.

Det var dejlige Børn. Ja, hvor undredes

man over dette røde, kraftige Blod, naar

man mindedes den skrøbelige, trang-

brystede Fader.

Disse Børn vare ogsaa det eneste, der

kunde kalde Halvard Magius ned paa

Jorden. Tidt saa han ligesom undrende

paa dem, klappede dem varsomt og

smilte.

Nu hændte noget i Lægen Magius'

Hus. Modgangen kom.

Og hvorfor? Jo, Halvard Magius var

fremfor alt andet sandhedskærlig. Naar

han fik en Overbevisning, udtalte han den.

Og vilde nogen tvinge ham til at holde

inde, ved at anføre almindelige, justerede

Sandheder, stivned hans Ansigt, og hans

øjne lyste, og med hvide Læber gjentog

han sin Paastand.

I saadanne Øjeblikke var han i Sand-

hed i denne Verden.

Men ved sin Iver kom han mangen

Gang til at kuldkaste gjængse Meninger

og Overbevisninger. Han gjorde det ikke,

fordi han vilde krænke de Idéer og de

Forestillinger, som er Menneskene kjære,

men fordi Meningsløshederne syntes ham
tidt saa store, at han følte det som en

Pligt at bortfjerne dem. Især var han

nidkjær, om disse gale Idéer havde fast

Rod i Folks Forestillinger om det gavn-

lige ved de Midler, der virker til Syg-

dommes Helbredelse.

Han benægtede saaledes de gode og

berømmelige Lægemidlers Ypperlighed:

saasom Vomitiv og Aareladning, og hvad

værre er, han erklærede, at han mistviv-

lede om, at den hellige Nadver i farlige

Sygdomme kunde afgøre, om den syge

var viet til Død eller stod til Liv.

Der kom megen Snak om hans Ugu-

delighed og megen Mistro til hans Hel-

bredelsesmetode ud af denne hans Færd.

Og mange, der vilde holde paa gammel

prøvet Lærdom og Fromhed, gik med
sin Værk og sine Bræk til Lægen Juhl

Bastian, som trofast helbredede ved gode

gamle Raad og ikke agtede den nye

Tids Vantro og frække Lærdom. Helst

fik denne Læge Yndest, da han ved vel-

signede Trækplastre og fromme Maane-

skinsurter havde helbredet Provsten Thor-

skil Fincke for en Byld paa Halsen, item

da han ved at blande Rosenessens og

Æggehvide og Kvindemælk sammen
havde tilberedt Byfogedens Frue en

lægende øjensalve.

Det var dog først, da Lægen Magius

traadte op som Forsvarer for Bonden

Martin Rogge, at det gik ham ganske ilde.

Denne Sag forholdt sig saa:

Der udbrød en ond Syge i Byen en

Sommer. Sygen gav sig tilkende ved

Hovedpine og Feber og først og sidst

smertefulde Mavevridninger. Aarsagen

var øjensynlig Forgiftning, men hvor

Giften var kommen fra, var det ikke let

at sige. Indtil Lægen Bastian fandt dens

Spor: Martin Rogge havde Skylden; thi

Mælken fra hans Kjør havde givet Byen

denne onde Syge. Og hvorfor? Jo, fordi

disse hans Kjør havde græsset paa de

forbandedes Kirkegaard.

De forbandedes Kirkegaard! Rædsel

steg af disse Ord. De forbandedes Kirke-

gaard ! Dens Gru var til, før Byen byg-

gedes.

Om denne Kirkegaards Oprindelse for-

taltes følgende: En Dag, vel hundrede

Aar, før de Begivenheder, som her om-

tales, drev et Skib ind mod Kysten. Det

var en af de døde Skuder, der nu og
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da paatræffes ude paa Verdenshavet, for-

ladt af Mandskab og Skipper og tomme

sorri udblæste Fugleæg, eller bemandede

med døde. En af de Skuder fra store

Uheld paa Havet, fra Storme, der jog

Besætningen i Redningsbaade, eller fra

Ulykker ved Pest: naar Folkene gik om-

bord sunde og levende og overfaldtes af

Soten ude paa Havet, saa alle døde.

Dette Skib var ikke helt dødt, men de

faa genlevende, der havde reddet sig i

Land og som snarere krøb end gik —
ja, de lignede Udsendinge fra Helvede.

Og de Fiskere, som boede i Nærheden,

fij'gtede, da de saa de sorte Ansigter

med betændte Øjne og blodige Munde.

Og Fiskerne lejrede sig længere oppe,

og de skreg og kastede Sten mod de

fremmede for at betyde dem, hvad

de kunde vente sig, om de vovede at

nærme sig.

En Tidlang rørte det sig dernede, og

der hørtes Raab og Jammer; omsider

blev det stille. De fordrevne Fiskere

turde ikke vende tilbage af Frygt for

Sot og Død. De, som laa døde paa

Holmen, smuldrede lidt efter lidt til Støv.

En stor Rædsel omgav denne Plads i

de Tider, der fulgte. Først mange Aar

efter, da de dødes Ben vare hvide, blev

der paa Holmen opkastet en Grav, og

Benresterne bleve kastede heri, og Gra-

ven blev overdækket med Tørv og Muld

og Stene. Men ingen Præst talte over

disse døde, thi hvo vidste, om disse ikke

havde været ugudelige eller endog Hed-

ninger? Og i Tidernes Løb blev Sagnet

til, at disse Mænd. der vare døde uden

Sakramentet og anden Beredelse, vare

givne Djævlen i Vold.

Men da nu Byen grundedes, fik den

sin Kirke, og ved Koret begravedes de

fornemste Lig fra Byen og Omegn. Og
paa Kirkegaarden jordedes alle brave og

dygtige Mænd og Kvinder, der vistnok

vare Syndere, men som tillige havde

ydmyget sig og bedet om Naade og

givet Præsten den Sjælegave, som i hin

Tid var god Skik: En Ko eller Kalv

eller nogle Lod Sølv — alt efter sammes
Evne — og som derfor maatte anses

som velfarne og salige.

Men hændte nogen Gang det grulige,

at nogen nægtedes kirkelig Begravelse

paa Grund af store Synder saasom Trold-

dom, Vantro eller Selvmord, da skulde

samme begraves udenfor Muren, udenfor

de gode og salige Ligs Hegn. Saa var

Kirkens Ret og Magt, og den brugtes til

Angst og Advarsel for Syndere.

Men Kirkegaardsmuren løb langs alfar

Vej, og det var vanskeligt udenfor denne

at finde Plads til de usalige Lig. Da var

det. Præsten Casper Hemming, som, den

Gang Selvmorderen Poul Ramme skulde

begraves, hævdede, at han skulde jordes

langt borte — helt ude paa den øde

Holme, hvor de pestslagnes Støv laa.

Og saa skete det. Til alles Gru og Ad-

varsel førtes Poul Rammes Lig uden Bøn

og Klokkeklang derud at lægges i uind-

viet Jord, saa alt Haab om Frelse lodes

ude.

Og siden blev denne øde Holme brugt

til Kirkegaard for de usalige, og den fik

Navnet derefter — saasom : de forbandedes

Kirkegaard eller de usaliges Kirkegaard eller

blot den sorte Kirkegaard; det sidste Navn
blev den givet, fordi det forbødes at

plante Blomster paa deres Grave, som
dér laa stedet til Jorde.

I Tidens lange Løb vare adskillige

blevne begravede der, dog ikke særdeles

mange. Tidt gik baade fire og fem Aar,

uden at den fik nogen ny Grav. Men
paa Grund af Pladsens Gudsforladthed

og paa Grund af Djævelens Herredømme
over de uomvendte, som der jordedes

er det klart for alle, at Stedet var fuldt

af Satans Væsen. Thi denne Mørkets
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Herre er overalt. Han er bag de grønne

Grene, bag de røde Roser, i Vinens klare

Drue. Han staar bag den unge Kvinde,

der smiler i Sanseglæde, han er i Skogen,

i Luften, i Plogfuren. Men overalt her

hæmmes han af Lysets Vælde, af Guds

Kærlighed. Men hist paa den øde Holme,

hvor de usalige laa, hvor Gudsord aldrig

lød — her var hans Magt overmaade.

Her hærgede han med Vælde, her ho-

verede hans Glæde over disse, som var

givet i hans Vold, og som nu laa under

Mulde forladt af Medmennesker og af

Gud.
IL

Og nu havde Bonden Marius Rogges

Kjør ædt Græs af de forbandedes Kirke-

gaard !

Og Lægen Bastian udraabte: Her er

Aarsagen til Byens Syge.

Marius Rogge blev stævnet for Byens

Dommer. Denne spurgte: „Har Du givet

dine Kjør Græs fra de forbandedes Kirke-

gaard at æde?"

Marius Rogge havde lidet at sige.

Han var af Naturen stille og ræd.

Han rystede paa Hovedet og forklarede,

at han havde sin Gaard i Nærheden af

Holmen, paa hvilken Begravelsespladsen

laa. Men selve den sorte Kirkegaard

havde han aldrig sat sine Ben paa.

Men hans Kjør? Havde de sat sine

Ben og Klove der? . . .

Hans Kjør havde gaaet i Udmarken

og taget det Græs, de fandt . . .

Han førtes af Rettens Folk derud, og

med grædende Taarer erklærede han, at

kan hænde hans Kjør af og til og mod

hans Vidende havde forvildet sig derud

paa den grulige Mark.

Da dømtes han til Fangehullet for Resten

af sit Liv.

Men i de Dage hævede en Røst sig.

Det var Dr. Magius, og den lød frimodigt

til alle, som vilde høre:

Selve Græsset kan ingen Gift indeholde.

Thi Græsset er en Plante, den tager sin

Næring af Jorden; men selv om denne

Næring er Mudder og Raaddenskab, ved-

bliver den ej at være det, naar den som

Saft findes i Plantens Aarer.

Og da han spurgtes, om ikke Satans

Nærvær var nok . . . om ikke det arme

Kvæg var besat af Djævelen, om ej de

arme Mennesker havde drukket Mælk af

selve Satans Yver, naar de drak Mælk,

der var malket af de djævlebesatte Kjørs

Yver . . . saa svarede Dr. Magius, at han

ej kunde godkende andet end det, hans

Forstand tilkendegav ham, og han mente,

den arme Bonde var uskyldig.

Dette fortaltes omkring i Byen. Og
ond Mistanke samlede sig om Dr. Magius.

Og denne Mistanke voksede sig stærk.

Mange sagde: han har Djævelen! Lægen

Bastian raabte stærkest. Det saa ud til,

at Lægen Magius skulde undgælde for

sin Vantro. Mange krævede ham ind-

stævnet for Retten.

Men noget hændte. Først det, at

efterat Marius Rogges Kjør forlængst at

Rakkeren var parterede og brændte som

djævlebesatte — blev dog den onde Syge

ved at rase og værre end før. Og da

Vreden mod Lægen Magius var paa sit

højeste, tren denne frem og banked paa

den Brønd paa Torvet, hvoraf mange

Mennesker daglig hented Vand: „Brønden

er giftig. Herfra stammer Sygen," raabte

han med vrede øjne. Og han fortsatte:

„Mit Seglas siger det. Jeg har i dette

Brøndvand fundet Dyr, der nærer sig i

raaddent Vand."

Nogle grov i Brønden og fandt en

raadden Fisk der. Andre kunde kende.

Vandet stank. Men flere skreg, at den

vantro Mand løj. En drak umaadeligt

og sagde: „Vandet er godt;" han døde

af Sygen næste Dag. Ingen drak nu

af Vandet, og Sygen blev borte.
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Nu skulde man tro, at mange af Lægen

Magius Fjender vilde blive hans Til-

hængere. Ja, havde han været en brutal

F3T i Slægt med Folk som flest er, saa

havde de nok slaaet ham paa Skuldren

og bleven dobbelt gode Venner med ham

og tilfulde gjort sin Fejl god. Saa skede

ikke. Thi Dr. Magius var en Ensom,

og jo større Uret, der gøres den en-

somme, jo dybere blir Forbitrelsen mod
ham. Korsfæst ham! og lad Barrabas fri.

Han blev skyet. Folk, som ikke vidste,

hvad Religion var, og blot bad under

Tordenvejr og allandsens Ulykke, kaldte

ham med høj Stemme: Vantro. Og den

Søgning, han endnu undtes, mindsked

til næsten intet, da Præsten Goll fra

Prækestolen med Hentydning til ham er-

klærede, at den Hjælp en ugudelig Læge
giver, kan være god for Legemet en

stakket Tid, men ilde for Sjælen i al

Evighed, idet Helbredelsen er givet med
Satans Hjælp og Kunster, og Mennesket

saaledes er denne indviet.

Lægen Magius følte selv, at han blev

efterstræbt, at han blev hadet af Godt-

folks hidsige Sværm. Han blev nødt til

at flytte med Familie ned i det mørke

Kvarter ved Stranden, hvor Muggen
groed grøn langs alle Husmure, og hvor

Rotterne løb i Stimer. Og hvor et

kummerligt Levebrød endnu gaves ham
ved at kurere paa en eller anden lang-

vejs Skipper, der ikke kendte hans Umu-
lighed, eller ved at yde Hjælp til en og

anden, der søgte ham i Hemmelighed

for Veer, der kom af ubekendte Aar-

sager, og som ingen Læge havde kunnet

faa Bugt med . . . kortsagt, han søgtes af en

og anden, der blev lokket af det mørke Ry,

som altid følger den udstødte, hvis Haand
er mod alle.

III.

Det var F"attigmands Liv, Dr. Magius

og hans Familie nu førte. Den Mad, de

spiste, var ikke god, og Luften i det

gamle Hus var fugtig og til Tider iskold.

Lægen Magius blev svagere og skranted.

Hans Bryst brændte, og hans Aandedræt

var tungt. Men han gik dog oppe og

færdedes omkring. Værre gik det dog

hans Børn. De to af dem, de to yngste,

sygned hen. Det var Svindsoten, en

hastig virkende Svindsot, der greb de

stærke, dejlige Børn. Det var Faderens

Sygdom, som her fik Overmagten. Sot

og Skrøbelighed har sine hemmelige

Gange: Selv havde han nu Soten, og

han gik dog oppe. Og havde han nu

faaet Børn med en svagelig Kvinde,

kunde disse maaske have levet og levet

Livet ud med Bleghed og Skranten og

Sm.aahoste; men med denne Kvinde,

hans Hustru, den livsalige Fru Anna —
nu da hans blege Blod blanded sig med
hendes purpurrøde — ja nu groed Børnene

op blussende og skønne, for saa, naar

Giften havde fraadset i det sunde Blod,

hastig at synke sammen til ødelæggelse.

Og nu skælver min Haand ved, hvad

den skal skrive, og mit Hjerte blir tungt

som af rindende Blod.

Først døde lille Anna. Hun døde en

Vaar. I Violernes Tid. Og hun fik

Violer paa sit Bryst. De runde Blade

strakte sig stille ned som til Blund. Og
Violernes Blomster, som altid er kølige,

hang i hendes lille Haand paa svage

Stilke. Og da hun lagdes i Kisten, var

de døde med hende. Ja, mens hun endnu

straaled af et sart Stjernelys, var de

skrøbelige Blomster jordslaaede, ja næsten

sorte.

Efter lille Anna døde saa Mikael. Han
havde blomstret en Tid som en høj

rødkindet Gut, og han havde været for-

rest blandt Kammerater lil at slaas og

svømme og klatre. Men et Aar faldt

han pludselig af og blev mager. Den

Glans, der før gjorde hans øjne saa
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fagre, var nu rebersyg, og alle blaa

Aarer lyste bag hans fine, hvide Hud.

Og til Slut laa han stille hen, og han

døde uden at forstaa, at denne Træthed

var andet end en ubegribelig Søvnighed,

der maatte føre til en lang, dejlig Drøm.

Det var i Sommerens Tid, og han fik

alle dens Blomster med. Skønne, røde

Roser, hvem Sol og Sommer havde be-

ruset, saa de laa længe ved hans Bryst

og sov som drukne og glemte længe at

visne; og hvide Jasminer; og skinnende

Nelliker fik han ogsaa, der dufted heftigt,

og hvis Farve gjalded af Purpur og

Skarlagen.

Mikael er død I

Der stod mange unge Gutter og Piger

udenfor, og de saa paa Kisten, da den

førtes bort, og alle tied og var stille.

For de havde leget med ham fra de var

ganske smaa, og da Kisten svandt dem
ud af Syne, og de forstod, at Mikael

for altid var borte, graat de alle.

IV.

Der hviskedes i den lille By: Hvad er

dette? Lægen Magius' Børn dør; mon
det ikke er et Jærtegn? Guds Finger

peger paa den ugudelige. Gud lader

hans Afkom dø.

Før havde Lægen Magius trodset al

Haan, al Qendtlig Tale. Han havde

gaaet om vistnok ensom og indadvendt,

men stolt og fjærn, som kunde ingen

menneskelig Magt naa ham.

Nu skete der P'orandring med ham.

Ja, i Sandhed, han saa nu ud som den,

for hvem Modet glipper. Han gik bleg,

oftest med bøjet Hoved, hans Klæder

hang skjødesløst om ham, han syntes

at grunde over noget ubegribeligt. En
enkelt Gang løfted han sit Hoved, da

var hans øjne store og brændende, men
hans Mund underlig forgræmmet.
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„Nu frygter han Straffen for sin Van-

tro!" sagdes der.

Men det gjorde han ikke. Han følte

sig ikke skyldbetynget i de Ting, man
mente. Han sørged kun over sine Børn.

Han saa sin legemlige Svagheds For-

bandelse. Hans Sjæl led usigelige Kvaler

ved Tanken om disse Børn, der blegned

og døde. Og denne Smerte gjorde ham
svag, og den bøjed ham mod Jord.

Se, da sprang pludselig hans egen Sot

frem: Den hans Vilje til nu havde holdt

i Tømme. Nu bredte den sig næsten

pludselig, næret af Sorgen og gjort stærk

af Selvopgivelsen hos ham, hos hvem den

før havde ligget i Skjul.

Han gik endnu et Aar oppe. Saa

lagde han sig stille ned. Endnu nogle

Forsøg paa at rejse sig, en standhaftig

Væren oppe og Færden omkring. Faldt

han saa om og blev liggende, aandende

tungt, med en stille Smerte og en høj

Ro over sit furede Aasyn.

Alv og Flava — de to gjenlevende

Børn — gik hver Morgen ind til ham:

„Godmorgen, Far!" og han smilede svagt:

„Godmorgen Alv, Godmorgen Flava!" Og
han klapped dem, langsomt og længe.

De to Søskende følte, at det glæded

deres Far dette, at de kom ind til hans

Seng. Og de gik ofte til ham. Og Alv,

som jo endnu var for liden at regne,

krøb op til ham og lagde sig hos ham.

Og Faren dækked ham varsomt til. Alv

laa ganske stille. Han hørte, hvor tungt

hans Far trak Vejret. Det var, som ud-

holdt han en svær Byrde. Han saa,

hvor hans Øjne stirred, trætte og taal-

somme, som spejded de længselsfuldt

efter Land.

Han laa og smaasnakked for Alv. Han
fortalte ham morsomme Ting. Han for-

talte ham om Dyr og Fugle, om Solen

og Maanen — nærsagt om alle Ting.

Men mest laa han stille, mens hans
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Tanke var langt borte. Længre borte

end de tjærne Bjerge; længer bort end

de iivide Skj^'er.

Tilsidst kunde han vanskelig tale. iMed

en bleg Haand klapped han Sønnen;

Smilet var saa besværligt.

En Morgen kom Alv og Flava til hans

Seng. Faren smiled til dem. „Papa!"

raabte Alv, „Peter siger, han skal bli'

Præst, naar han blir stor."

Peter var en af Alvs Kammerater.

Faren smilte til ham, og Alv saa nu,

hvor han var bleg, og hvor hans Tænder
saaes store.

Flava sagde: „Og Papa! saa siger Alv,

at han vil bli' ligesom Du og faa ligesaa

mange Bøger."

Lægen Magius laa stille og klapped

Alv.

„Saa det vil Du?" sagde han langsomt.

»Ja," kom det stille fra Alv.

IMen da han saa op paa sin Far, saa

han, at Smilet var svundet. Og han

syntes, at Faren stirred saa langt, langt

bort.

Lidt efter hvisked den syge:

„Aa nej, det er for ondt, Alv, det er

for ondt. Ikke bliv som Far. Hold dig

blandt Menneskene, mit Barn! og bliv

glad, og bliv lykkelig."

Saa laa han hen og talte ikke mere.

Alv og Flava sad ved hans Side.

„Far sover vist," sagde Alv. Og Flava

nikkede. Og de sad uden at røre sig

af Frygt for at forstyrre hans Søvn.

Mens de sad slig, kom Moren ind.

Hun gik hen til den syges Seng, Hun
rørte ham, for sammen . . .

„Far sover. Mor," hvisked Alv.

„Far er død," sagde hun stille.
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ORCHIDEER
Af Handelsgartner G. N. Brandt.

D'

Cypripcdium.

^E tropiske

Orchidéer,

hvis Former og

Farver ere saa

fantastistce, som

tilhørte de ikke

vor Klodes Flo-

ra, har altid

været omgivne

af et Skær af

det vidunderlige

og æventyrlige, dels paa Grund af deres hele

regelløse og fremmede Udseende, deres van-

skelige Kultur og mærkelige botaniske og

biologiske Forhold, men ogsaa — og ikke

mindst — paa Grund af de Kapitaler, som

deres sære Skønhed formaar at sætte i Be-

vægelse.

Nu paa denne Tid af Aaret, da Orchi-

déerne jævnligt ses i Blomsterhandlernes Vin-

duer, vil nogle Bemærkninger om Handlen

med disse Planter maaske være paa deres

Plads og bringe nogen Forstaaelse af, hvor-

for de er saa kostbare.

De store engelske, belgiske og i de senere

Aar ogsaa tyske Orchidégartnerier holder

Folk i Troperne, der indsamler og ekspederer

Planterne. Disse Folk betales højt, men der

stilles ogsaa ved dette brydsomme Arbejde

under de uheldigst tænkelige Naturforhold

overordentlige Krav til Samleren. I Reglen

skal han ledsaget af en Flok ofte upaalide-

lige indfødte søge frem ad Stier, hvor ellers

ingen Europæere kommer, og undertiden maa

han i ugevis bo i en Smule Hytte af Grene

og Bananblade, medens han venter paa, at

de indfødte, der er sendte ud i alle Ret-

ninger, skal vende tilbage med Orchidéerne.

Det er særligt de saakaldte Luftorchidéer,

der volder de største Vanskeligheder at

samle; de vokser i Urskovene, højt oppe i

Toppen af de største Træer, hvor de

udsatte for Lys og Luft, medens Rødderne

hænger frit ned i den fugtige Atmosphære

under Træerne Bladhang. For at faa fat i

disse Orchidéer maa de ofte tykke og haard-

veddede Stammer fældes, idet de indfødte i

Reglen nægter at klatre i disse Træer af

Angst for giftige Myrer o. 1. At fælde

Træer i Urskoven er imidlertid et ualminde-

ligt brydsomt Arbejde, idet det ene Træ

ofte er i eet Filter med de omstaaende. Ar-

bejdet gaar kun langsomt, thi Europæerne

kan ikke taale at slide i det, og de indfødte

gider ikke.

At Samleren har Mod, Udholdenhed og

Helbred, er altsammen ikke nok, dersom han

ikke forstaaer at omgaas de indfødte, hvad en-

ten de nu samler til ham for Løn eller sælger

Planterne til ham. I gamle Dage kendte de

indfødte hverken Pengenes eller Planternes

Værdi ; saaledes fortæller en engelsk Rejsende,

at han i 1887 sejlede op ad Irrevvaddy-

floden i Bagindien og der for en tom Øl-

flaske købte over 300 Eksemplarer af en da

sjælden Orchidé, af hvilken blomstrende

Eksemplarer i London blev betalt med

1000 Kr. pr. Stk. De Tider ere nu for-

længst forbi, i hvert Fald paa det paagæl-

dende og mange andre Steder. Nu ved de

indfødte alt for godt, hvad baade en Orchidé

og hvad en Ølflaske er værd. I det Hele

er det æventyrlige gaaet en Del af Orchidé-

indsamlingen; hvor de Rejsende tidligere sej-

lede op ad Floderne i de indfødtes primitive,

ubekvemme Baade, der piler de nu frem i

hvidmalede Motorbaade forsynede med Mo-

skito-Net og andre Bekvemmeligheder, og

hvor der før betaltes med Glasperler og

Messingstumper, der tager man nu gerne en

Check. Den hele Forretning er nu mere

organiseret, og i mange Egne ligger der store

Forraad af Planter og venter paa den Rej-

er sende, naar han kommer paa sit aarlige Be-
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søg. Orchidésamlerne var tidligere ofte

Æventyrere og Vovehalse, tidt Folk, der var

komne paa en gal Hylde hjemme; nu er

ae mere Forretningsmænd, men paa en Plads,

hvor der kræves ualmindelige Evner.

Efter at Planterne, hvoraf nogle kræver

en Forkultur paa et Aar eller to i Nærheden

af Voksestedet, er pakkede, kommer endnu

de ofte ret store Vanskeligheder med Trans-

porten til Havnepladsen. Kasserne maa for

en stor Del, ofte i ugevis, bæres paa Ryggen

af de indfødte, indtil de pr. Vogn eller med

Flodpramme kan føres videre. Ikke sjældent

nægter hele Flokken pludseligt at bære Plan-

terne længere, og navnlig i Sydamerika med

dets usikre administrative Forhold er der

ofte store Vanskeligheder med Transporten,

selv efter at Urskoven er forladt. Trods

Iagttagelsen af en Mængde omstændelige og

kostbare Forsigtighedsregler — som f. Eks.

Opvarmning af Rummet til Planterne ombord

— og trods de mange Aars Erfaring løber

Importøren dog jævnligt den Risiko, at en

Forsendelse helt eller delvis mislykkes.

Disse friskimporterede Planter, hvis halv-

visne og indskrumpne Udseende lidet lader

ane den Pragt, de indeholder, underkastes

efter Ankomsten til Gartneriet i det mindste

eet Aar en Behandling, der baade med Hen-

syn til Kulturrum og Kultivator stiller store

P'ordringer.

Medens man til Behandlingen af andre al-

mindelige Drivhusplanter har fundet bestemte

Kulturmethoder, der sjældent ere baserede paa

Efterligning af Forholdene, hvorunder Planterne

vokser vildt, maa man med Hensyn til Or-

chidéerne holde sig nøje til Forholdene paa

Voksestederne og lade Beretningerne om disse

være vejledende ved Planternes Behandling.

Til al Ulykke for Orchidédyrkningen var

man i Begyndelsen rent paa Vildspor med

denne Efterligning af Tropernes Klima, dels

med Hensyn til det vanskelige Spørgsmaal

om Hvile og Vækst, men navnlig med Hen-

syn til Luftfugtighed og Varme. Det er

velkendt, at man i ældre Rejsebeskrivelser

fra „de varme Lande" gerne smurte lidt

godt paa med Varmen og Fugtigheden og

Urskovens dybe Skygge o. s. v. ; disse det

tropiske Klimas mest typiske Egenskaber

blev af de Rejsende atter og atter beskrevne

og Orchidésamlerne i de Tider jamrede sig

stadig over den ulidelige Hede o. s. v.

Gartnerne i Europa anstrængte sig af al

Magt for at faa Temperaturen i Drivhusene

paa Højde med den i Rejsebeskrivelserne

;

man formeligt kogte de ulykkelige Planter,

og naar de — som rimeligt var— ikke trive-

des, saa vidste man ikke andet Raad end at

sætte Temperaturen endnu et Par Grader op.

Gartnerne i de Tiders Orchidéhuse færdedes

i en Atmosphære, der, hvad Hede og Fug-

tighed og Usundhed angik, var langt værre

end de Forhold, hvorunder Samlerne rejste.

Sagen er jo imidlertid den, at selv om
Orchidéerne ere udpræget tropiske Vækster,

saa lever dog mange af dem dels højt oppe

i Træerne, hvor der er Lys og Luft og dels

i ret betydelige Højder over Havet, hvor

Temperaturen er ret lav. Kun faa Orchidéer

bør have 20° C. som Minimum, og mange

have denne Temperatur som Maximum.

Selv efter at disse Forhold efterhaanden

var blevne oplyste, vilde Praksis, der jo

altid er noget konservativ, ikke slippe Fore-

stillingerne om de høje Temperaturers Nødven-

dighed, og det er endnu Sporene af denne

Vildfarelse, der gør, at Kulturen anses for

endnu kostbarere og omstændeligere, end den

er. Selv om enkelte Arter stadig viser sig

aldeles utaknemmelige overfor Civilisationens

Goder og haardnakket nægter at trives i

Europas og Amerikas Drivhuse, gaar dog

baade Forsendelsen og „Etableringen" for

mange Arters Vedkommende ret regelmæssigt,

og selv om Dødeligheden i mange Tilfælde

er større end Frodigheden, saa blomstrer dog

mange allerede det første Aar efter Ankom-

sten og derpaa — en god Pleje forudsat —
ret sikkert hvert Aar. Der er endog Arter,
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Cypripedium Fairieanum.

Den var ret almindelig omkring Midten af forrige Aar-

hundrede, men blev sjælden og uhyre kostbar, da man
glemte Stedet, hvor den var at finde. I 1905 blev den

genfunden og faldt dermed til nogle faa pCt. af sin

tidligere Værdi.

jo muligt, at der vil oprinde en njj^ Tid for

Orchidédyrkningen ; saa vil man maaske en-

gang naa til ikke at være afhængig af Sam-

lerne.s Arbejde, og navnlig vil de Frednings-

bud og andre Restriktioner med Hensyn til

Orchidéjagten, som de paagældende Landes

Forvaltninger har under Overvejelse (fra i

Fjor er der paa Filippinerne en Udførselstold

af 20 cts pr. Plante foruden en Afgift for

Ret til Indsamling), ikke komme til at ramme

denne Forretningsgren saa haardt, som hvis

den fortsatte Plyndring af Urskoven var den

eneste Kilde til nye Planter.

De afskaarne Blomster af de almindelige

Sorter ere ikke saa særlig dyre, navnlig i

Betragtning af deres Holdbarhed; de ere

Genstand for daglig Notering baade i Berlin

og London, og Priserne ere ikke højere, end

at de almindelige Orchidéblomstcr ofte er

betydelig billigere end Istc Klasses Roser og

Chrysanthemum ; men selv om Priserne i

Fremtiden vil falde en Del, billige bliver

Orchidcerne aldrig; de bliver aldrig Gadens

Blomster. De svimlende høje Orchidépriser

kommer egentlig kun frem blandt Liebhaverne,

Orchidophilerne, der ligefrem samler sjældne

Arter, Afarter eller Krydsninger, og som ved

Auktionerne søger for deres Samling at er-

obre Sorter, man ikke længere kan finde,

eller som af andre Grunde kun forefindes i

faa Eksemplarer. Det er langt fra altid, at

disse Eksemplarer, der ofte koster deres egen

Vægt i Guld mange Gange, ere særlig smukke,

det er i Reglen kun Sjældenheden, der giver

dem den største Værdi. De udenlandske

specielle Orchidétidsskrifter — der findes en

mægtig Literatur paa dette Omraade — inde-

holder stadige Meddelelser om enkelte Salg

eller Salg af hele Samlinger, og Priserne naa

tidt uhyre Højder; saaledes solgtes en Odon-

toglossum ved en Auktion i London i Marts

1906 for 1150 Guineas eller over 22,000

Kroner, hvilket jo maa siges at være en

haard Pris for en lille Genstand, som vilde

ødelægges totalt af blot 10 Minutters Frost,

og som i det hele ikke taaler nogen Art af

ublide Paavirkninger eller at undvære dag-

ligt Tilsyn og Pasning. Den nævnte Pris

er — saa vidt vides — den højeste, der til

Dato er bleven betalt, men det er slet ikke

sjældent, at Orchidéer naar op i adskillige

Tusind Kroner. De Priser, som forbausede

Verden under Tulipanmanien i Holland i det

17de Aarhundrede — en Speculation, der

var helt væsensforskellig fra den her omtalte

Handel — var selv i Betragtning af Penge-

nes ændrede Værdi helt ringe i Sammen-

ligning.

Risikoen ved den Art Pengeanbringelse er

stor ikke alene ved Aktivets Ømtaalighed og

Forgængelighed, det kan jo bl. a. ikke gem-

mes for Tyve i en Box, men ogsaa af den

Grund, at der paa Markedet pludseligt kan

fremkomme rigeligt af en hidtil sjælden Sort.

Som et Eksempel af denne Art kan nævnes

den smukke Cypripedium Fairieanums Gen-

komst, der forleden Aar vakte ligefrem Sen-

sation i Orchidcverdenen. Den blev for ca.
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30 Aar siden funden et Sted i det nord-

lige Indien, og den var ret almindelig i

Datidens Kataloger og solgtes for 30—40

Kr. pr. Stk., men paa en eller anden Maade

blev det glemt, hvor den hørte hjemme,

og da Tilførslen hørte op, og da alle Forsøg

med Formering viste sig forgæves, steg Pri-

serne efterhaanden op i Tusinder og atter

Tusinder. De store Orchidégartnerier ud-

rustede den ene kostbare Ekspedition efter

den anden for at

genfinde den tabte

Skat ; alene for en

Oplysning , der

kunde føre paa

Sporet, udsatte et

Firma en Beløn-

ning paa 1000

Pd. Sterling. Alt

var forgæves. I

1905 kendte man

med Sikkerhed

ikke andre Eks-

emplarer end eet

i England i en

privat Samling og

fire smaa Eksem-

plarer, der til-

hørte den franske

Stat og fandtes i

Drivhusene i Lux-

embourghaven.

Planten blev saa

aldeles uventet

funden ved en af

de britiske Mili-

tærekspeditioner,

der stod i Forbin-

deise med Frem-

stødet mod Thibet

1905. En ung

Løjtnant, der

kendte lidt til

Orchidéer, fandt

Planten. Den fore-

findes vist i rigelig Mængde, men de inter-

esserede Firmaer lader det faa Udsende af det

modsatte, for saa længe som muligt at holde

Prisen oppe. Det er ikke sjældent, at en

Plantes Værdi saaledes med eet Slag synker

ned til nogle faa Procent af den tidligere

Pris.

De afskaarne Blomster af de særlig dyre

Orchidéer kommer almindeligvis ikke i Hand-

len og anvendes kun ved festlige Lejligheder

Planten er fornylii

Varietet af Cattleya.

solgt fra et Gartneri i Odense til et engelsk Firma for 500 Kr.
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Drivhus, hvis Indhold af Orchidéer repræsenterer en Formue,

fyrstelige Personer el. 1. Saa- Tyskeres store Kunst, de kan gøre det billigt.til Gave til

ledes blev der for et Par Aar siden ved Aab-

ningen af en Udstilling overrakt Dronning

Alexandra en Buket, hvis Blomster var

tagne af Planter, af hvilke næppe nogen

havde en Værdi af under 6 å 7000 Kr.

I Anledning af Havebrugsudstillingen i Dus-

seldorf i 1904 blev der skænket den tyske

Kejserinde en „Huldigungsblumenspende",

der efter Tyskernes Sigende skulde kunne

sige Sparto til den før nævnte Buket.

Disse af Liebhaveriet opskruede Priser an-

gaar som nævnt egentlig slet ikke de almin-

delig Orchidéer, hvis Pris er faldende Aar

for Aar. Saalænge Englænderne var alene

om Orchidchandlen blev Priserne holdte højt,

men i de senere Aar er Tyskerne komne

svært med ogsaa paa dette Omraade; de

kan ikke indsamle eller dyrke Orchidcerne

bedre end Englænderne, men de kan alle

Solide „etablerede" Planter, der skal til at

blomstre, kan man nu af visse endda meget

smukke Sorter faa for saa lav en Pris som

4 å 6 Kr., og dermed skulde jo den væsent-

lige Hindring for Orchidéernes Dyrkning her

i Landet, nemlig Kostbarheden, være delvis

overvunden.

At Orchidédyrkningen i Danmark hidtil

har fristet trange Kaar, siger sig selv. Vi

danske er ikke noget særligt blomsterelskende

Folk og al Slags stor Luxus kan af natur-

lige Grunde ikke trives her. I de senere

Aar ser man dog jævnligt Orchidéer i Blom-

sterhandlernes Vinduer, og det er et glæde-

ligt Faktum, at den stærkt paabegyndte Im-

port af belgiske og tyske Blomster saa at

sige helt er bleven erstattet af dansk Pro-

duktion.

Der har fra ældre Tid været et Par ret be-
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tydelige Privatsamlinger her i Landet — ved

Siden af de mindre Samlinger, der findes

omkring paa de større Herregaarde — nem-

lig Etatsraad Lotzes i Odense og den nu

spredte store Samling, som Grosserer Hans

Puggaard havde paa Krathuset ved Ordrup.

Der er adskillige Handelsgartnere, der har

nogle Orchidéer i Kultur, og der findes end-

ogsaa nu et Par større Specialister. Den

første, der begyndte alvorligt paa at dyrke

tropiske Orchidéer til Handelsbrug,

var Handelsgartner Ravens i Odense.

I 1894 fik han en Sending fra

Venezuela, vel den første større

direkte Import her til Landet. Nu

findes der i Drivhusene i Odense 10— 1200

Planter i Kultur. Det var fra dette Gart-

neri, at 2 Eksemplarer af en Cattleyavarie-

tet, for et Par Aar siden blev solgt til et

engelsk Firma for den efter vore Forhold

nette Pris af 500 Kr. pr. Stk. For nogle

Aar siden anlagde Handelsgartner Lier i

Holte et Orchidégartneri i ret stor Stil, og

lidt senere byggede Handelsgartner Water-

stradt, efter i mange Aar at have været

Samler især paa Java, et Gart-

neri ved Kjøbenhavn, til hvilket

der nu stadig ankommer store

Sendinger, der dog for en meget

stor Del sælges igen til Udlandet.

Lælio-Cattleya.
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GREV HOLSTEIN OG FOLKETINGETS HØJRE
Af Dr. H. L. Møller.

I.

Dcu i^. August i^ot).

FREDAG den 13. August Kl. 10 Formid-

dag var Folketingets Højre sammen-

kaldt til Møde i Rigsdagsbygningen. Grup-

pens Medlemmer af Hærudvalget (Dinesen,

Hammerich, Parkov) gengav her Indholdet

af den Overenskomst om Forsvarssagens

Løsning, som Aftenen forud var sluttet mel-

lem Repræsentanter for Venstrereformpartiet

(„de 27") og for de 2 Ellevemandsgrupper

i Folketinget („det Neergaardske Venstre"),

og som derefter var blevet meddelt de tre

Hærudvalgsmedlemmer af Folketingsmand

Lindø som Repræsentant for de 2 Elleve-

mandsgrupper. Til Meddelelsen om selve

Overenskomsten føjede Udvalgsmedlemmerne

den Oplysning, som de ogsaa havde faaet

af Lindø, \) at Ministeriet Holstein ikke vilde

kunne dannes, før i hvert Fald eu Del af

Folketingets Højre havde udtalt sig for, al et

saadant Ministerium dannedes med den Op-

gave at gennemføre Forsvarssagen paa det nu

vedtagne Grundlag, og 2) at Højres Tilslut-

ning maatle foreligge, før Grev Holstein kunde

gaa til Kongen og give Besked, om han kunde

danne sit Ministerium eller ej. Greven skulde

møde paa Amalienborg til bestemt Klokkeslet.

Forhandlingerne i Højregruppen førtes saa-

ledes under et meget stærkt Tryk udefra,

man havde Kniven paa Struben. Den ene-

ste forfatningsmæssige Vej til I-'orsvarssagens

Løsning, som i Øjeblikket syntes aaben,

vilde være lukket Kl. 2, hvis Højre ikke

inden dette Klokkeslet havde givet en Er-

klæring om, at det tilraadede Dannelsen af

et Ministerium Holstein. Under F'orhand-

lingerne øgedes dette Tryk yderligere ved

en ny Henvendelse fra Folketingsmændene

Lindø og N. Jensen (Toustrup): „Nu maa

vi bede de Herrer om deres Svar, thi hvis

vi ikke faar det, kan Grev Holstein ikke

være hos Kongen til den fastsatte Tid."

Drøftelsen sluttede først et Kvarter før 2 : af

Gruppens 19 tilstedeværende Medlemmer

stemte 13 for, at Erklæringen skulde af-

gives, 5 imod, 1 stemte ikke.

Oberstløjtnant Parkov paatog sig at over-

bringe Erklæringen, han traf i et af Mini-

sterværelserne Grev Holstein selv; blandt

andre, der var til Stede, var ogsaa Folke-

tingsmand Lindø. Hvad der her foregik

mellem den vordende Konsejlspræsident og

Højres Repræsentant, har Grev Holstein selv

gengivet saaledes i Mødet den 20. Oktober

(Folketingstidende 1909—10, Sp. 103): „Da

der var et Møde her, hvor der mellem

Venstregrupperne blev forhandlet med mig

om Dannelsen af Ministeriet, kom et Med-

lem af Højre ind og meddelte, at Højre

vilde støtte et Ministerium, der blev dannet

paa Grundlag af Forligspunkterne, altsaa

Københavns Befæstnings Nedlæggelse og Ind-

skrænkning af Udgifterne i det bestemte

Antal Aar, hvis jeg vilde danne det. Dertil

svarede jeg, at jeg ikke havde bedt om

Højres Meddelelse i denne Sag, ikke blot

ikke bedt om de Herrers Støtte, men ikke

engang bedt om at faa noget at vide af

dem i denne Sag. Jeg kunde mærke, at

det kom det ærede Medlem af Højre ube-

hageligt og overraskende, og jeg søgte der-

for, i øvrigt med Venlighed, at vise, at det

ikke var min Hensigt at fornærme ham eller

fornærme Partiet, men at jeg hverken havde

ønsket, ventet eller bedt om deres Støtte til

dette Program."

Efter dette Svar vendte Oberstløjtnant

Parkov sig til den tilstedeværende Folke-

tingsmand Lindø og meddelte ham Udfaldet

af Højres Afstemning. Han forlod derpaa

Ministerværelset, og saasom de fleste af Højres

Folketingsmænd allerede da havde spredt sig
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til alle Sider, nøjedes han med at underrette

de to andre Udvalgsmedlemmer: Dinesen og

Hammerich om, hvorledes hans Sendelse var

forløbet. Parkov opfattede Formen i Grev

Holsteins Svar — Venligheden havde han i

øvrigt intet mærket til — saaledes, at Gre-

ven vilde betone, at da det ikke var ham,

som havde spurgt, skulde Svaret heller ikke

gives til ham, men til den, som havde kræ-

vet det. Derfor havde Parkov redresseret sin

formentlig formelle Fejl ved at henvende sig

til Lindø i Stedet for. Anden og større

Betydning havde han ikke tillagt denne Epi-

sode, og da de to andre Udvalgsmedlemmer

opfattede Sagen paa samme Maade, enedes

man om ikke senere over for Gruppens

Medlemmer at gøre noget Nummer ud af

den. Ingen af dem tænkte sig, at Grevens Svar

kunde være afgivet ud fra et „dialektisk"

Standpunkt, som han siden muligt ogsaa

vilde indtage i den offentlige Debat, og at

det derfor kunde være af Betydning for

Gruppen i dens Helhed at kende Svaret. De

øvrige Medlemmer fik derfor heklageligvis over-

hovedet ingen Meddelelse om dette Optrin.

Man bevarede i Højre Indtrykket af, at

Grev Holstein, om han end ikke selv havde

foranlediget Henvendelsen til Gruppen, dog

var blevet sat ind i Forhandlingernes Gang:

ellers forstod man ikke, hvorledes det kunde

meddeles Højre, at den krævede Erklæring

fra Partiet var en nødvendig Betingelse for,

at Ministeriet overhovedet kunde dannes, og

for at Greven kunde gaa til Kongen Kl. 2.

— Det var ikke blandt Højres Folketings-

mænd alene, at denne Opfattelse af de førte

Forhandlinger raadede. I Regeringsbladet

„Dannebrog" læste man endog udtrykkelig,

at Lindø og Jensen-Toustrup havde for-

handlet med Højre y>paa Grev Holsteins

l'egne«, og denne Meddelelse blev indtil

videre staaende uimodsagt.

Hvis Folketingets Højre i den følgende

Tid har svævet i Vildfarelse med Hensyn

til Forholdet ved Ministeriets Dannelse, skyl-

des dette manglende Forstaaelse hos Grup-

pens Udvalgsmedlemmer af Grev Holsteins

Svar til Gruppens Repræsentant. Hvis og-

saa Konsejlspræsidenten har svævet i Vild-

farelse, synes denne at maatte føres tilbage

til mangelfuld Underretning fra hans nær-

meste politiske Venner om Forhandlingerne

forud for Ministeriets Dannelse. Den første

Vildfarelse er næppe mere graverende i sit

Udspring end den sidste. Grev Holstein er

efter sin egen Fremstilling vedblevet at gaa

i den Tro, at Folketingets Højre ukaldet og

uopfordret havde trangt sig ind paa ham for

at tilbyde ham sin Støtte, i det Øjeblik, han

allerede var fardig med at danne sit Ministe-

rium. Denne „Vildfarelse" skulde snart faa

skæbnesvangre politiske P'ølger.

II.

Den 20. Oktober i^ocj.

Finanslovens 1. Behandling begyndte denne

Dag; i Partiordførernes Række talte Kaptajn

Martin Madsen Halsted paa Folketingets

Højres Vegne. I sin Omtale af sit Partis

Stilling til Ministeriet nævnede han, at Grev

Holstein den 13. August havde søgt Høj-

res Støtte til Ministeriets Dannelse. Denne

Paastand blev i forskellige Afbrydelser stærkt

modsagt af Konsejlspræsidenten, og der ud-

viklede sig et livligt Replikskifte mellem ham

og Taleren. Det fremgik heraf, at Grev

Holstein endnu efter mere end to Maaneders

Forløb syntes at gaa i den Tro, at Højres

Henvendelse til ham den 13. August varen

ukaldet Paatrængenhed fra Partiets Side.

Uagtet Oberstløjtnant Parkov i en kort Be-

mærkning havde oplyst Grev Holstein om,

at det var Folketingsnuendene Lindø og Jensen-

Toustrup, som havde meddelt Højre, at en

Erklæring fra dette Parti var en Nødvendig-

hed for, at Ministeriet Holstein overhovedet

kunde dannes, havde Greven umiddelbart

derefter den Dristighed at sige: „Den Tro,

de ærede Medlemmer har, at jeg vilde have
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betænkt mig paa at danne Ministeriet, hvis

jeg ikke havde faaet deres Meddelelse o. s. v.,

tiiaa ^c altsaa tilskrive deres egen Fantasi'' *).

Og om Højres Henvendelse til ham den 13.

August udtrj'kte han sig i følgende smag-

fulde Form (Folketingstidende 1909—10

Sp. 104): „Jeg har ikke et eneste Øjeblik

tænkt paa at henvende mig til de Herrer,

men de Herrer har varet saa elskvardige*)

at henvende sig til mig og forsikre mig om,

at de paa det Grundlag, nemlig Nedlæggelse

af Københavns Befæstning i 1922 og Ind-

skrænkning af Udgifterne o. s. v. var villige

til at støtte et Ministerium, naar jeg dan-

nede det." — Konsejlspræsidenten syntes

endnu den 20. Oktober at gaa i den For-

mening, at Oberstløjtnant Parkovs tunge

Gang til ham den 13. August var en Akt

af tilsigtet ndsøgt Elskværdighed mod ham

fra Højres Side, som hverken han selv eller

nogen anden havde bedt om. Da Højres Ta-

lere paaviste, hvem der havde hedt Højres

Gruppe om Erklæringen, forholdt Greven sig

fuldstændig ligegyldig til denne Oplysning:

han havde den 13. August ikke engang

anet, hvem disse Herrer var, eller hvad de

havde sagt. — Sin egen Opfattelse af Høj-

res Stilling ved Ministeriets Dannelse gav

han Udtryk i den haanlige Vending: „Jeg

regnede ud, at de Herrer kom nok og støt-

tede Ministeriet, og det synes jeg er slaaet

ganske godt til."

Forhandlingen i dette Forspil til den sidste

Ministerkrise slog saaledes fast, hvorledes Grev

Holstein endnu to Maaneder efter Ministeriets

Dannelse opfattede Forholdet mellem sig og

Folketingets Højre: Dette Parti havde ukal-

det og uanmodet trængt sig ind paa ham

med Forsikring om Tilslutning til hans poli-

tiske Program og om sin Redebonhed til at

stemme for Landbefæstningens Nedlæggelse.

Højre havde ganske vist dannet sig en Op-

*) Udhævet af Forf.

fattelse af, at man havde haft Bud efter

Partiet ved Ministeriets Dannelse, men dette

var „egen Fantasi". Højres Støtte havde vel

været nødvendig for Forsvarslovenes Gen-

nemførelse, men det havde været helt over-

flødigt at bede om den: „De Herrer kom

nok." — For at nu Højre ikke længer

skulde svæve i nogen Vildfarelse med Hen-

syn til dette Forhold, præciserede Konsejls-

præsidenten sin Opfattelse af dette ved

offentligt at gentage sine Ord til Oberstløjt-

nant Parkov den 13. August: „Jeg havde

hverken ønsket, ventet eller bedt om deres

Støtte til dette Program."

III.

Den 21.—22. Oktober ipop.

Folketingets Højre blev ved den ovenfor

gengivne Forhandling revet ud af enhver

Illusion om sit Forhold til Konsejlspræsident

Grev Holstein. Det forekom da Partiet, at

baade politisk Velanstændighed og politisk

Nødvendighed krævede, at Konsejlspræsiden-

ten heller ikke blev et Øjeblik længer i sin

Illusion. Der maatte gøres rent Bord fra

begge Sider og det straks, og saaledes, at

enhver kunde forstaa det. Partiet maatte

lade den Mand, der havde vist saa ringe

Forstaaelse af sit Forhold til det, begribe, at

en Forstaaelse i Fremtiden kun var mulig

paa helt andre Vilkaar end hidtil. Naar

Grev Holstein aabent erklærede, at han ikke

havde ønsket Højres Støtte, naar han saa

tydelig tilkendegav, at Partiets Forhold til

ham forekom ham som ubeskeden og nær-

gaaende Paatrængenhed, saa krævede Partiets

Ære, at Greven fik den mest eftertrykkelige

Tilrettevisning. Partiets Tilslutning til hans

Ministeriums Dannelse var givet „paa Tid

og Vilkaar" „med den Opgave at løse For-

svarssagen". Tiden var nu udløbet, Vil-

kaarcne afgjorte. En fortsat Forstaaelse

kunde kun opretholdes paa een ufravigelig
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Betingelse: gensidig Respekt og Vedgaaen af

begge Parters fulde Ligestilling i Forholdet.

Grev Holstein maatte rives ud af den Fore-

stilling, at Højre var et Parti, der til enhver

Tid stod med logrende Hale og blot ventede

paa et Vink fra Magtens Sæde for at springe

til og gøre Magthaverens Vilje.

Der var kun een virksom og utvetydig

Maade at tilsende Grev Holstein sin Opsi-

gelse: et Forslag i Folketinget om Overgang

til Dagsordenen, indeholdende et Mistillids-

votum til Konsejlspræsidenten. Et saadant

Forslag indbragtes straks ved Mødets Be-

gyndelse den 21. Oktober, og som Følge

heraf blev Finanslovbehandlingen afbrudt.

Under den ny Forhandling blev det tilfulde

godtgjort, især gennem Lindøs Udtalelser, at

Højres Repræsentanter naturligt havde maattet

opfatte hans Henvendelse saaledes, at det var

„af væsentlig Betydning for Ministeriets

Dannelse", at det kunde meddeles Grev

Holstein, inden han gik til Kongen, at i

hvert Fald en Del af Højre tilraadede Dan-

nelsen af et Ministerium Holstein. Og da

Lindø blev mindet om, hvorledes han den

historiske Formiddag Gang paa Gang havde

trængt paa for at faa Højres Svar, indrømmede

han dette og tilføjede, at Højre kunde have

en vis Ret til at nære den Opfattelse, „at

Holstein Ledreborg var vidende om den For-

handling, der førtes."

Til Gengæld blev det fra Højres Side

indrømmet fuldtud, at Greven „havde sine

Papirer formelt i Orden", naar han havde

paastaaet, at han den 13. August ikke

havde udtalt noget Ønske om at faa Højres

Støtte. Der blev endvidere givet ham en

rimelig Forklaring paa, hvorledes Højre paa

-dette Punkt var forblevet i sin oprindelige

Vildfarelse; det blev af Parkov indrømmet,

at han havde faaet det Svar af Grev Hol-

stein, som Greven selv havde refereret i

Mødet Dagen forud, og det blev forklaret,

hvorledes Parkov havde ladet sig vildlede

med Hensyn til den reelle Rækkevidde af

dette Svar, og at han derfor heller ikke

havde kunnet rive sin Gruppe ud af dens

Vildfarelse. Saaledes var det gaaet ganske

naturligt til, at Kaptain Halsted endnu den

foregaaende Dag havde kunnet hentyde til

Konsejlspræsidentens Ønske om Højres Støtte.

Hvad svarede nu Grev Holstein, efter at

han havde faaet denne Redegørelse? Tilstod

han, at [han ogsaa til Dato havde svævet i

en Vildfarelse med Hensyn til Begivenhederne

den 13. August? At han af sine nærmeste

politiske Venner var blevet slet underrettet

om Bevæggrundene til Højres Henvendelse

til ham hin Dag? Han svarede saaledes:

„At den Maade, jeg tog Sagen paa i Gaar,

fortryder jeg ikke; jeg vilde lage den paa

akkural samme Maade i Dag. « Og det gjorde

Konsejlspræsidenten til Gavns. Ikke den

svageste Indrømmelse af, at hans Fremstilling

den foregaaende Dag af Højres Færd over

for ham hvilede paa en grundig Vildfarelse

fra hans egen Side, ingen Tilstaaelse af, at

hvad han havde betegnet som „egen Fantasi"

af Højre, havde været en Opfattelse, der var

vel grundet i Regeringspartiernes Tillidsmænds

Optræden over for Højres. Derimod en frej-

dig Forsikring om, at nu, da Ministeriets

nærmeste Opgave er løst, „trænger jeg for

mit Vedkommende heller ikke til mere af de

Herrers Hjælp."

Greven var til fulde blevet oplyst om, at

Højrepartiets Opfattelse af sit Forhold til

ham ved Ministeriets Dannelse hvilede paa

en Vildfarelse, som alle Gruppens Medlem-

mer endnu delte den 20. Oktober, og som

ingen af dem altsaa kunde rette, da den

var blevet røbet i Ordførerens Tale paa denne

Dag. Alligevel tillod Konsejlspræsidenten sig

endnu den 22. Oktober at betegne dette For-

hold som Illoyalitet, uden at det faldt ham
ind, at der behøvedes en rimelig Forklaring

paa hans egen to Maaneder gamle „Vildfarelse"

nied Hensyn til Højres Henvendelse til ham

den 13. August — en Vildfarelse, der havde

givet sig Udslag i hans misvisende og for
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Højre saa krænkende Fremstilling af hans

Mellemværende med Partiet.

IV.

Grev Holstein havde givet hele sin Op-

træden over for Højre under de bevægede

Forhandlinger Præget af en Exekution: Par-

tiet skulde straffes uden Pardon. Han havde

søgt at styrke sin Stilling ved at meddele,

at den øvrige Regering stod solidarisk med

ham i denne Sag. For Højre var Stillingen

da givet: Naar Konsejlspræsidenten havde ud-

talt, at han ikke mere trængte til Højres

Hjælp og havde betegnet Partiets Holdning

overfor ham som illoyal, maatte Partiets Ære

kræve, at denne Hjælp heller ikke længer

blev ydet ham. Man fastholdt derfor den

stillede Dagsorden, som man dog efter Ud-

talelserne fra de andre Partiers Ordførere

vidste vilde blive forkastet, da man fra an-

den Side fandt, at den kun var motiveret

ved et særligt Mellemværende mellem Højre

og Konsejlspræsidenten, som ikke vedrørte

de andre Partier. Spørgsmaalet blev der-

efter, om Højre skulde stemme for det For-

slag til Dagsorden, som det radikale Venstre

havde grebet Lejligheden til at stille. Det

udtalte Mistillid til hele Ministeriet Holstein-

Ledreborg, og alle de andre Oppositionspartier

vilde stemme for det. Meget kunde tale

for, at det radikale Forslag ogsaa fik Højres

Støtte. Det samlede Ministerium havde jo

erklæret sig solidarisk med Konsejlspræsidenten

„i denne Sag". Der syntes da ingen Grund at

være til at gøre Forseklpaa Chefen og de menige.

Naar Folketingets Højre alligevel beslut-

tede at holde sig neutralt ved Afstemnin-

gen om de Radikales Forslag, var det med

Tanken paa det, der skulde komme efter,

naar Forslaget var vedtaget, hvad det utvivl-

somt alligevel vilde blive, og Ministeriet

som Følge deraf var gaaet. Man vilde ved

at opretholde den Forskel, man ved sin egen

Dagsorden havde gjort mellem Grev Holstein

og det øvrige Ministerium, ogsaa efter at

det var blevet nok saa rationelt at skære

begge Parter over een Kam, tilkendegive sin

Redebonhed til ikke at unddrage en kom-

mende Regering dens parlamentariske Grund-

lag, selv om den fremdeles alene var ud-

gaaet fra de 3 forsvarsvenlige Venstregrupper.

Man vilde som Afløser for det faldne Mini-

sterium helst se et nyt Ministerium af denne

Art. Efter Højres Opfattelse er det nødven-

digt for Forsvarssagens videre Udvikling i

Danmark, at det begyndte Samarbejde mellem

alle forsvarsvenlige Grupper styrkes og be-

fæstes. Man saa i Grev Holstein efter hans

Optræden over for Højre en Hindring for

dette Samarbejde, men skønt man mente, at

hans Fjernelse var blevet nødvendig for dets

Fortsættelse, vilde man til Gengæld ikke lade

nogen Tvivl opstaa om, at „et Ministerium

Holstein uden Holstein selv'* ogsaa i den

nærmeste Fremtid syntes Højre at have de

bedste Betingelser, som i Øjeblikket kan

skabes, for at føre Forsvarssagen videre. Saa-

ledes som Folketingets Højre indrettede sin

Afstemning, kunde man sige, at det kun var

Konsejlspræsidenten, der havde faaet et Fler-

tal af Tingets Stemmer (62) imod sig, me-

dens det øvrige Ministerium var blevet styrtet

af et Mindretal (49). Dette kunde da blive

et Fingerpeg ved Dannelsen af den nye Re-

gering.

Den 24. Oktober 1909.
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DANMARK.
Af Christian Rimestad.

VI Børn af de taagede Sole,

alle vi som fik for vort Norden Smag,

hvordan hvordan skal en Fremmed

vel fatte vort ældste Behag.

Vore lange Længsler blev svøbt og skjult

i flydende Drømmes Damp og Dis.

Og plantes vi om i Syden,

det bliver tilsidst vor Aands Forlis.

I de uforsonlige Somre,

de flimrende Sletters Blomsterbrand,

i en Luft der knitrer af Tørke,

vi smægter mod Løv og mod Vand.

Vore Øjne, de kan ikke taale

den grumme, den gyldne og graadige Dag.

Vi tænker paa Timer der viger

mod en Skumring vidunderligt vag.

Vi længes mod Bøgens og Birkens

Bæven og Hvisken og kølige Vift.

Hvad skal vi med Løv som Læder

der sortner støvet og stift.

De Sole der hvidner af Hede

gør Luften lummer og tung som Bly.

Over den bundløse Blaanen

driver aldrig en drømmende Sky.

Men fra de funklende Himle

vælter Varmen ustandselig ned,

og fylder de blændede Blikke

med en fjendtlig Sørgmodighed.
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Danmark

Og denne forbrændte Luft kan blive

skarp som en skinnende Kniv,

der intet skaaner men skærer og filer

langt ned i vort indre Liv . . .

Hvor er vore skælvende Skove

der i deres evige Skumring staar . . .

De Templer hvor, nøgen, den nordiske Sjæl

sin første Indvielse faar.

I vort Øre der mumler en Genklangslyd

fra de høje Dønningers Brus

i den Skov der helt fra vor Barndom var

vore Hjærters hellige Hus.

I vor første Ungdoms Tider har tit

vi ligget og stirret fortabte op

og lyttet til Midsommerbruset der gik

saa tungt og saa mægtigt i Egenes Top . . .

Og i den urolige Ungdom

var det som Stilhed at lytte til

dette dumpe Skovorgels dybe

og langt hentonende Spil.

Og Bruset det steg imod Aften,

men gjorde vor Stilhed mere stor . . .

Hvor var vi . . . Hvor var det vi hviled?

Paa den kendte, den mossede Jord?

Bladbølgerne gik gennem Mørket,

En Maane vugged sig fjærn og rund . , .

Hvor var vi . . . Hviled vi ikke

langt nede paa Havets Bund . . .

Dog, sværest og sødest det svulmer

i vort mindebetyngede Bryst,

naar vi tænker j)aa vore Skoves

Forladthed i sildig Høst.= 98 -



-^ Daninark=

Timer af Fred og af Fjærnhed

hvor alene og langsomt vi vankede om
i Efteraarsskovenes store,

fortryllede Helligdom . . .

1 de røtlbriine Vildnissers Riger

drak vi en Vellugtens Rus

Forstummet var selv Septemberaftnernes

næsten uhørlige Sus . . .

Der er paa vor Jord ingen Luft at aande

saa sød som Efteraarsskovenes Em.

Naar Solen er borte, da er det den glider,

blaa, som et Slæb af Taage frem.

Der er ingen Farver som Efteraarshimlenes

Aften med al deres ældede Guld,

— undtagen Kastanjernes Elfenbensblade

der kongeligt klæder den mørke Muld.

O Lykke, saa varsomt at træde de Stier

som fordum vor Ungdom beruset har traadt,

fornemme et Pust af forsvundne Timer

i Lugten af Løv der er gult og vaadt.

O Lykke, at vandre og naa imod Aften

helt ud til Skovens hegnede Bryn,

og møde paany den nordiske Himmels

overvældende Fabelsyn

:

En Efteraarssol i det straalende Vesten,

de vandrende Verdner af Klodeskyer

med Oceaner, med Sletter og Bjæ^rge

og Sagnets vidtstrakte Vidunderbyer . . .
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GESARE LOMBROSO

D'
,EN ita-

lienske

Sindssygelæ-

ge og Krimi-

nalantropo-

log Cesare

Lombroso, der

nyWg døde,

havde et ver-

denskendt

Navn, et af

dem, der for de fleste vel ikke er andet end

et Navn, hvortil der knytter sig en ubestemt

Forestilling om noget stort og fremmedartet,

men som man dog lægger Mærke til og

husker, fordi det ideligt kommer en for Øje.

ligesom understreget mellem en hel Mængde
ligegyldige Navne. Alverden kender Lom-

brosos Theorier fra Bladenes Skildringer af

gruelige Forbrydelser, fra Kriminalromanerne

og fra Rigsdagsforhandlingerne om Prygle-

loven, men at Lombroso var et levende Men-

neske fik de fleste vel nok først at vide, da

han døde. Og dog var han i højeste Grad

et levende Menneske med lysvaagen Interesse

for Samfundets Vel, arbejdsom, kampberedt,

fuld af Ideer. Han havde begejstrede Til-

hængere og ivrige Modstandere i Hobetal,

som gjorde deres til, at hans Lærdomme
vakte saa stor Opsigt over hele den civili-

serede Verden, men det var ham, der rejste

Kampen, og ham skyldes det, at den fik saa

stor og blivende Betydning.

lombroso var født i Verona 1836 i en

jødisk Slægt. I sin første Ungdom forsøgte

han sig som Romanforfatter, og efter at have

studeret Medicin i Torino deltog han 1859

som Læge i den italienske Frihedskrig Kun
26 Aar gammel blev han Professor i Psyki-

atri ved Universitetet i Pavia og var der-

efter i nogen Tid Direktør for Sindssyge-

anstalten i Pesara, indtil han endelig blev

Af Politilæge SøREX HANSEN.

Professor i Psykiatri og Retslægevidenskab

ved Universitetet i Torino, hvor han siden

har levet, og hvor han skabte den Videnskab,

som han viede hele sit senere Arbejde. Den

første Frugt af dette Arbejde var hans Hoved-

værk „Forbrydermennesket, i Forhold til Antro-

pologien, til Retsvidenskaben og til Fæng-

selsvidenskaben", hvis første Udgave ud-

kom 187 5, og som senere er udkommet

i en Række stadig forøgede Udgaver og tal-

rige Oversættelser. Det var hans deri frem-

satte Theori om den fødte Forbryder, det

saakaldte Forbrydermenneske, som i Løbet

.

af kort Tid gjorde den hidtil ukendte itali-

'

enske Sindssygelæge berømt, og som, ikke

mindst ved den Modstand, den vakte, gav

Stødet til hele den betydningsfulde Udvikling

af Studiet af Forbryderen og Forbrydelsen, der

fik saa stor Indflydelse paa den nyere Straffe-

retspleje.

Lombroso havde i dette Værk nedlagt en

Rigdom af Erfaringer og Iagttagelser over

Forbrydere, som røbede en levende Interesse

for Æmnet og indeholdt meget nyt eller hid-

til upaaagtet, men det hele var kritikløst og

overfladisk behandlet. Han savnede baade

naturvidenskabelig Forstaaelse og kriminali-

stisk Erfaring, og naar han desuagtet op-

naaede saa stor Virkning, var det dels, fordi

hans stærke Tro paa Rigtigheden af hans

Paastande gav Fremstillingen af dem betyde-

lig Kraft, dels fordi de fremkom paa et

Tidspunkt, hvor der tiltrængtes nye og

stærke Impulser.

Lombroso skildrede Forbrydermennesket

som en særegen Race eller Afart, der ud-

mærkede sig ved en lang Række ydre og

indre P^jendommeligheder, som i Virkeligheden

ikke var andet end de saakaldte „Degenera-

tionstegn", hvormed Sindssygelægerne alle-

rede længe havde beskæftiget sig, større

eller mindre Abnormiteter, som forekommer
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enkeltvis eller samlede hos mange sindssyge,

uden at der dog nogensinde er Tale om,

at der derved opstaar en særlig Type. Det

er Abnormiteter som sammenvoksede Øjen-

bryn, nedløbende Øreflip, Skelen, misdannede

Tænder, Skævheder i Kraniets Bygning og

lignende, men da der som bekendt findes

mange Forbrydere, der er mere eller mindre

sindssyge, er det ganske naturligt, at saa-

danne Abnormiteter ogsaa forekommer paa-

faldende hyppigt i Fængslerne. Nyt var det

imidlertid, at Lombroso af alle disse hver for

sig ret ligegyldige Træk opbyggede en For-

brydertype, og her benyttede han sig af Dar-

u'ins Theori om, at adskillige af den Slags

Abnormiteter maa betragtes som atavistiske

Rudimenter, Tilbageslagsformer, der er ned-

arvede fra laverestaaende Forfædre. Sikkert

er det, at saadanne Træk i ikke faa Til-

fælde er lokale Stansningsdannelser, der hid-

rører fra, at Fosterets normale Udvikling er

bleven afbrudt, saaledes som Hareskaaret

eller den medfødte Ganespalte hidrører fra,

at Overkæbens i Fosterlivet adskilte Side-

halvdele ikke er voksede sammen. Der er

ligeledes meget, der taler for, at den ejen-

dommelige Overensstemmelse mellem det

menneskelige Legemes Bygning paa Foster-

udviklingens forskellige Stadier og tilsvarende

Forhold hos laverestaaende Dyreformer skal

opfattes som Vidnesbyrd om Menneskets

Xedstamning fra disse Former, men idet

Lombroso paastod, at „Forbrydermennesket"

indtog en lavere Stilling i Udviklingsrækken

end det normale, ikke forbryderiske Menne-

ske, gik han ud fra den fejlagtige Forud-

sætning, at der overhovedet er en sandan

Forskel mellem Forbrydere og Ikke-Forbry-

dere, at den kan gøres til Genstand for

naturvidenskabelig Undersøgelse. Ganske vist

tog han det Forbehold, at hans Theori kun

angik de virkelige „fødte" Forbrydere og

ikke de talrige Lejlighedsforbrydere, men

Forskellen mellem disse to Begreber er selv-

følgelig overmaade flydende, og Lombroso

har sikkert meget ofte trukket Grænsen imel-

lem dem, saaledes som det passede ham bedst,

idet han har regnet en forholdsvis skikkelig

Gavtyv med Hareskaar for et Forbryder-

menneske og en smuk og velskabt Morder

for en Lejlighedsforbryder.

Det lykkedes da heller ikke Lombroso at

skaffe Forbrydermennesket Anerkendelse som

et naturvidenskabeligt Begreb, og hans tal-

rige Tilhængere, som snart opdagede et, snart

et andet lille Træk, hvorved Forbryderne

afveg fra Ikke-Forbryderne, havde ikke større

Held med sig, skønt der dog var den Sand-

hed i Theorien, at gamle Tugthusfanger fak-

tisk har et ejendommeligt, ubestemt, men

umiskendeligt Fællespræg, ligesom adskillige

andre Samfundsklasser, og skønt den hvilede

paa den ulige vigtigere Sandhed, at „ For-

brydermennesket " er en social Realitet. Den

praktisk set uforbederlige Vaneforbryder,

Recidivisten, som tilbringer Størstedelen af

sit Liv indenfor Tugthusets Mure, og som

ikke kan eller ikke vil holde Fred med Sam-

fundet, ham er det og ikke Lombrosos Fan-

tasifoster, der er det virkelige Forbryder-

menneske, enten han nu er født til sin

Skæbne med særegne sjælelige Defekter, eller

det er daarlig Opdragelse eller Nød og Trang

eller andre ydre Aarsager, der har været det

afgørende for ham.

Spørgsmaalets rent naturvidenskabelige Side

havde dog langt mindre Interesse end den

juridiske, og her betegnede Lombrosos Lære

et saa voldsomt Brud med de paa det Tids-

punkt endnu herskende Anskuelser, at den

maatte omformes i meget væsentlig Grad,

før der overhovedet kunde være Tale om
Forhandling. Naar Forbryderen var født

som Forbryder, var der ingen Mening i at

straffe ham i dette Ords nedarvede Betyd-

ning, og det naturligste vilde da være at

uskadeliggøre ham, enten ved at indespærre

ham for Livstid eller ved at henrette ham.

Det sidste var det billigste, og Lombroso vat

oprindelig stemt for en udstrakt Anvendelse
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af Dødsstraf, men efter at han ved sine

fortsatte Undersøgelser var kommen til det

Resultat, at 36 Procent af samtlige Forbry-

dere i saa Fald maatte miste Livet, erkendte

han dog, at det vilde være for grusomt.

Han indrømmede nu ogsaa, at en stor Del

af de fødte Forbrydere kunde reddes for

Samfundet, naar de i Tide kom under hen-

sigtsmæssig Behandling, og han blev en

ivrig Talsmand for Tvangsopdragelse af

vanartede Børn og lignende præventive For-

anstaltninger, men paa dette Omraade var

Udviklingen allerede godt i Gang og trængte

ikke til den tvivlsomme Støtte, der laa i Loin-

brosos Theorier. Skulde der komme noget

ud af den, maatte hans rene Determinisme

afdæmpes endnu mere, og her traadte den

Kreds af hans Tilhængere til, der hævdede

det sociale Moment i Forbrydelsen som side-

ordnet med det medfødte Anlæg. Med dette

Program dannedes den saakaldte .,lrcdic Skole"

i den italienske Retsvidenskab i Modsætning

baade til den ældre metafysiske eller individu-

alistiske Skole, der slet og ret betragtede

Forbryderen som Lovovertræder, og til Loni-

brosos positivistiske eller antropologiske Skole.

Den tredie Skole anerkendte det principielle

i Lombrosos Theori men fastholdt, at det

medfødte forbryderiske Anlæg krævede visse

ydre og da navnlig sociale Betingelser for

at kunne udvikle sig, idet den gik ud fra,

at der overhovedet ikke eksisterer nogen

Forbrydelse i og for sig men kun Handlin-

ger, som Samfundet af Hensyn til sin egen

Sikkerhed betragter og behandler som For-

brydelser. Skønt der følgeligt heller ikke

eksisterer Forbrydere i og for sig, er det

dog naturligt og berettiget at anvende dette

Udtryk som Betegnelse for Individer, der

lejlighedsvis eller sædvanemæssigt begaar

Handlinger, som i et givet Samfund og paa

en given Tid betragtes som Forbrydelser.

Ud fra denne fundamentale Betragtning gør

Skolen gældende, at Forbryderen ganske vist

fødes med visse Anlæg, omtrent som Lom-

broso opfattede Forholdet, men dog først

bliver til Forbryder, naar disse Anlæg kom-

mer til Udvikling under Indflj'delse af pas-

sende ydre Vilkaar, som bringer ham til at

begaa Forbrydelser.

Hele denne Opfattelse hviler paa den For-

udsætning, at Lombroso i Hovedsagen har

Ret, men Beviset herfor er endnu ikke ført,

og i mange Tilfælde vil det være umuligt

at paavise et eneste af de Træk, der skulde

karakterisere Forbryderen som Forbryder-

menneske eller som født Forbryder. Hoved-

vægten kommer da til at hvile paa de soci-

ale Betingelser, og paa dem maa Samfundets

Opmærksom.hed henvendes, da det ikke er i

Stand til at forhindre eller forebygge, at der

fødes Individer med forbryderiske Anlæg, og

kun til en vis Grad kan modarbejde deres

Udvikling.

Den tredie Skole havde saaledes givet

Anvisning paa en Vej, ad hvilken man

kunde komme frem uden at forkaste Lom-

brosos Lære, og denne politiske Indrømmelse

var en Nødvendighed, da et fuldstændigt

Nederlag for Lombroso vilde være en Sejr for

den ældre metafysiske Skole, men andet end

en politisk Indrømmelse var det heller ikke.

Denne tredie Skoles Mænd havde ingen Inter-

esse i vedblivende at støtte Lombroso, og

efter at Udviklingens Ledelse var gleden over

i Hænderne paa fremragende Jurister fra ikke

italienske Lande, sank Lombroso ned til at

blive den paa de internationale kriminalantro-

pologiske Kongresser højt hædrede „Altmei-

ster", hvis Mening man forresten ikke læn-

gere brød sig synderligt om. Den moderne

Kriminalistik, der udviklede sig af den tredie

Skole, var for praktisk anlagt til at ville

fortsætte Drøftelsen af det rent theorctiske

Problem om Forbrydermenneskets fysiske eller

metafysiske Realitet. Den fik nok at gøre

med Forbrydelsen som social Realitet, og

hvad de medfødte Anlæg angik, fandt de al

fornøden Vejledning hos Psykiatrien, som

vidste meget bedre Besked med deres Betyd-
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ning end Lombroso. Det drejede sig langt

mindre om positive legemlige og sjælelige

Egenskaber end om aandelige Defekter, om

en mangelfuldt udviklet Evne til at indordne

sig under Samfundslivets Tugt og rette sig

efter dets Love. Denne rent negative Egen-

skab findes overvejende hyppigt hos aands-

svage, som i det hele har betydeligt større

kriminalistisk Interesse end de virkeligt sinds-

syge. Den i sin Tid saa meget omtalte

„moralske Afsindighed" eller moral insanity

er et sjældent Fænomen uden praktisk Betyd-

ning, medens Epilepsien er et vigtigt Aar-

sagsmoment, som navnlig spiller en frem-

trædende Rolle med Hensyn til Voldsmænd.

Det var en af de væsentligste Mangler

hos Lombroso, at han ikke havde tilstrække-

lig Interesse for Aandssvaghedens store Be-

tydning og i det hele lagde for lidt Vægt

paa Mellemformerne. Nu da den moderne

Kriminalistik har optaget Studiet af den for-

mindskede Tilregnelighed paa bred og sikker

Basis, har den lidet eller intet at lære hos

ham, men derfor bør det ikke glemmes, at

det var ham, der gav Stødet til Udvik-

lingen.

Cesare Lombroso var som videnskabelig

Personlighed aaben og ildfuld som faa, men

navnlig tjener det ham til stor Ros, at han

havde et aabent Øje for sine egne Ideers

rent midlertidige Betydning. Han har selv

sagt til en af sine Biografer, at han ikke

troede, der vilde blive en eneste Sten tilbage

af den store Bygning, som han med saa

megen Møje havde opført. En saadan Ud-

talelse fremsat midt under det stadige Ar-

bejde for at undermure denne Bygning, vid-

ner om et sjeldent Højsind og svarer godt til

det almindelige Indtryk af hans litterære

Virksomhed og hans Optræden under direkte

Forhandling med Modstanderne paa Kon-

gresser. Han var ikke den haabløse Fata-

list, som man har ment; hans hele Stræben

gik netop ud paa at bekæmpe den efter

hans Mening skæbnebestemte Forbrydelse, og

den Mand, der i sin Ungdom stillede sig en

saa titanisk Opgave og hele sit Liv arbej-

dede ufortrødent paa at løse den, han var

ingen blegnæbbet Dekadent.

Det Verdensry, der omstraaler Cesare Lom-

brosos Navn, er af en ganske særegen Art.

Han var ikke det lysende Geni, for hvem

Berømmelsen er det selvfølgelige Biprodukt

af hans Arbejde, men endnu mindre var

han den af ham selv og Vennerne oprekla-

merede Komet. Naar det nu ved hans Død

tør siges, at Lombrosos Navn til sene Tider

vil bevare sin Plads blandt Menneskeaandens

ypperste, saa er det, fordi han rejste en af

Tidens store Tanker og kæmpede for den

med glødende Tro og Begejstring. Saa

siger det kun lidt, at han ikke sejrede, og

at hans Tanke døde; den levede længe nok

til at efterlade sig en frugtbar Afgrøde —

for alle gode Tanker, de kan slet ikke dø,

før endnu bedre Tanker er spiret af deres Frø.
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HUSFLIDEN HERHJEMME I DANMARK
Af Fru E. CONSTANTIN.

D"

Eva seper at bedaare Adam
til at tage Æblet.

En ældgammel Fylding, der

ikke udmærker sig ved Skøn-

hed, men ved sin enestaaende

Naivitet og Originalitet. Skent

disse Skabningens to første

Mennesker paa P'yldingen er

saa komplet blottede for al

Ynde i Form og Stilling, har

dog en af vore beremte Ma-

lere tilbudt mig et sterre Ma-

leri i Bytte for den, men jeg

ensker at faa den anvendt i

et Skab ved Lejlighed, naar

jeg kan finde nogle tilsva-

rende Stykker til Indramning

af den.

^ ET er en Kends-

gerning, der

atter og atter er

slaaet fast, at den

danske Husflid og

Hjemmeindustri i

umindelige Tider

har staaet tilbage

for vore to skan-

dinaviske Nabolan-

des. Netop i vore

Dage er der blandt

Tourister og i det

Hele taget mellem

det købedygtige

Publikum vaagnet

Sans for ejendom-

melige Ting fra

hvert Lands Hus-

flid. Det morer en

fremmed at med-

bringe noget kønt

fra Rejser i forskellige Lande.

Men i Skandinavien gaar man til Norge

og Sverrig for at købe, thi her i Danmark

findes saa uendelig lidt, der er ejendommeligt

for dansk Kultur, opbevaret i Hjemmene.

Vi har vor aldeles dejlige Hedebosyning,

men dermed kan man næsten sige Punktum.

Naar man undtager Hedebosyning, bliver

kvindeligt Haandarbejde daarligt betalt her i

Landet, saa at man næppe kan tjene til sit

Ophold derved. Men det burde ikke være saa-

dan. Der findes nemlig kvindeligt Haand-

arbejde, der betales saa godt, at man kan

leve deraf. Men for at Betalingen skal svare

til den Tid, Arbejdets Udførelse kræver, er

det nødvendigt, at Arbejdet er smukt og

kan tilfredsstille en kunstnerisk og forvænt

Smag og anvendes i rige Hjem.

Ved den store, nordiske Industriudstilling

i København 1888 saa man første Gang

med stor Tydelighed, hvor uendelig højt vore

to Nabolandes kvindelige Industri stod

over vor.

I den svenske og norske Udstilling hang

der fra Loft til Gulv dejlige Tæpper, Gar-

diner, Møbelbetræk og Stolesæder i alle Slags

Vævninger fra den simpleste til den fineste

Gobelin-Vævning. Stoffernes Godhed og

Soliditet, Farvernes fine Sammenstemthed,

Mønstrenes Mangfoldighed, Originalitet og

Fornemhed vakte alles Beundring, og Ud-

lændinge, for hvem hele denne Vævning var

noget nyt og interessant, gjorde deres Bestil-

linger i Massevis.

I vor Husflidsudstilling fandtes næsten

intet originalt eller kunstnerisk. Der var

nogen smuk Hedebosyning, nogen Træskæ-

ring i Almuestil og noget ganske solidt

Snedkerarbejde, ellers saa man intet, der lod

ane en interessant, historisk Fortid, intet,

der kunde kaldes ejendommeligt og originalt

dansk Arbejde.

Avismapper med paaklistrede Konkylier og

Grankogler, hæklede Antimarkassare og vat-

terede Sengetæpper af sammensyede, kulørte

Bomuldsklude, det var for det meste, hvad

de danske Kvinder paa Landet og i Byen

havde at fremvise.

Jeg husker, hvor ofte de regerende Damer

i Udstillingskomiteen kom til at le ved Mod-

tagelsen af de indsendte Udstillingsgenstande.

En gammel Kone sendte en Kurv, lavet af

Melonkerner, en gyselig lille Kurv af en

vanvittig ud- og indbøjet Facon, og paa

Følgeseddelen var skrevet „Melonkernerne

ere af mig selv!"

En anden Dame sendte en Prøve paa Bog-

mærker, broderede paa Papirkanevas med

kulørt Silke, Bibelsprog og Stumper af

Salmevers, og da Komiteen lod forespørge,

hvormange hun mente at indsende af denne

Gren af Industri, svarede hun pr. Brev, „at
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hun kunde ikke sige det, det kom an paa, vilde skæmme Dagligstuen i et fint og

hvormange Vor Herre vilde give hende Kraft kultiveret Hjem, end pryde den. Der var

til at sy". Naa! der kom altsaa en Del, Møbler, udskaarne i Almuestil, hvor Skæ.

og de laa der. Det var meget kønt af Ud- ringen er akkurat og god, men Tegningen,

stillingskomiteen at tage dem, men indrøm Formen, er saa banal og kedelig, at Arbejdet

mig, hvad skulde de paa en skandinavisk ikke købes af noget forvænt Menneske. Der

Industriudstilling, der skulde besøges af Eu-

ropas forskellige rejsende, og opvise, hvad

vi formaar.

Der hang et Underskørt af en mærkelig

Konsistens og Farve, alt andet end kønt, og

man læste med Undren paa en vedhængende

Seddel, at det var vævet af afredt Hoved-

haar. Man kan ikke sige andet, end at

man vendte sig endnu en Gang om for at

se efter det, men det var ikke med Beun-

dring, snarere med en lille Gysen.

Paa senere Udstillinger er der sporet en

lille Fremgang. Forskellige Mennesker, blandt

andre „Damernes Kunstflidsforening", har

søgt at rette paa disse naive Forhold, og

især Hedebosyningen, denne dejlige, danske,

særegne Industri, har faaet et stort Opsving.

Dog er det et Spørgsmaal, om de Bestræ-

belser for at forny Mønstrene og blande

moderne Indfald ind i den gamle Stil, er

heldige. En Del af Hedebosyning, nemlig

den gamle, kulørte, syet med uldent Garn

paa hjemmevævet, uldent Tøj, er ikke op-

taget ret meget herhjemme. Mange Menne-

sker aner næppe, hvilken Rigdom af mor-

somme og ejendommelige Broderier, der lin-

des efter gamle Bondekoner. Frøken Carl-

sen, „Gamle Kjøgegaard", ejer en stor, rig

Samling af disse Ting. Dette er noget, som

var nogle Møbler, lavet af naturlige Udvæx-

ter paa Grene, der er rentud hæslige, men

er godt lavede, og der var Kurvemagerarbejder,

godt og akkurat, men ikke særlig kønne i

Form. Man har i sydligere Lande, i Ita-

lien, i Kina, i Japan, dejlige Ting af Form.

Det er mærkeligt, at disse Kurvesager, som

dog bringes hertil ret ofte, ikke lærer os

nogen Ting herhjemme, og det er Synd, at

Mennesker, der kan udføre godt og akkurat

Arbejde, ikke faar Vejledning af Folk med

bedre Indsigt til at fuldføre Arbejderne i

mere ædle Former.

Jeg saa i Rom 1908 en Udstilling af

Damearbejder. Der var netop saadanne dej-

lige Kurve, hvor en lille mørk Stribe, ind-

flettet i en lys Kurv af en simpel, kunst-

nerisk, smuk Form, gjorde en aldeles for-

bavsende Virkning. Laagene paa disse

Kurve, Hankene, Straaets Anvendelse sam-

men med Halm og Siv, fint og groft sam-

men, alt var forbavsende smukt gjort. Med

sin bedste Villie kunde man næppe blandt

Landsudstillingens smukt og dygtigt for-

arbejdede Kurve finde en, som man kunde

sige om: „Den maa jeg have, for den er

saa smuk".

Der var absolut Fremgang siden de for-

rige Udstillinger i Vævning af Kjolestoffer.

sikkert vilde gøre meget Indtryk paa Ud- Der herskede en bedre Smag, men dog var

lændinge.

Den store Landsudstilling i Aarhus havde

ogsaa sin store Husflidsudstilling. Naar man

med den bedste Villie gennemgik den og

ønskede at finde noget, man kan beundre,

saa var der saa uendelig lidt. Der var atter

Masser af hæklede Sager af mindre end

middelmaadig Smag og Værdi, almindelige

der intet, der fristede som særlig nydeligt og

attraaværdigt.

Der hang et morsomt Stof, Billedvævning,

efter gammelt slesvigsk Mønster. I sort og

mørkerødt vilde det være saare smukt, an-

vendt som Betræk paa gamle Stole eller som

Vægtæppe bagved gamle Kister og Møbler,

og der hang nedenunder (ikke i Husflids-

broderede Stykker og Puder, der snarere afdelingen) blandt andre smukke Ting et
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dejligt vævet

Tæppe, forestil-

lende Skibe i

Solnedgang, væ-

vet af Dagmar

Olrik, tegnet af

Johanne Fri-

modt. Men Hus-

flidsafdelingen,

den var tarvelig,

altfor tarvelig!

Man spørger

sig selv : hvor

er Virkningen af

Husflidsforenin-

gen,hvorerVirk-

ningen af det

danske Husflids-

selskab ? Hvad

er Grunden til,

at Nyttegenstan-

dene, der laves,

er saa idefor-

ladte, Bordene

saa grimme,

Smørebrædterne

saa ligetil. Hvor-

for er der ikke

Et Skab lavet af to gamle Fjidinger.

Sofaen underneden er betrukken med blaat Soldaterklæde, indlagt

med svenske Vævninger, der har holdt i 21 Aar uden at gaa itu.

skaaret Hænge-

skab er opkøbt

af Antikvitets-

handlere og

solgte i Byerne,

og ingen lærer

de Mennesker at

skabe nye i gam-

mel Stil. Man

ser vel hist og

her et enkelt

mindre Arbejde,

udskaaret i Al-

muestil , men

endnu saa man

næppe heraf paa

nogen Udstilling

et Arbejde, som

rigtig kunde fri-

ste Udlændinge

i større Maale-

stok til Bestil-

linger.

Til

skæreri

man sig

Billed-

vover

slet

en særlig smuk Form paa alt dette. Jeg har

set norske Smørebrædter med udskaarne

Blomster foroven, Skeer med nydelige Skafter,

ikke pyntede, men af en saa dejlig Form.

Hver eneste fattig Kone i Viken i Sverige havde

et Tæppe paa sit Gulv, vævet af gamle

Klude, der var smukt hjemmefarvede. Hvor-

for har vi ikke saadanne Ting?

Alt det kan ikke bebrejdes det brede Lag

af Befolkningens Kvinder eller Mænd. De

sidder hjemme og ser saa lidt. Hvor skulde

en fattig Kone her ude paa Landet i sit en-

somme Hus kunde finde paa geniale Ideer

og udføre dem med Xaal eller paa Væv.

Hendes Tipoldemoders Hynder er forlængst

købte af rige Fruer og hende ude af Syne.

Hver morsom Manglestok, hvert lille ud-

ikke, det hed-

der sig altid, at

det er for svært, og at der enten skal stor

Udlærthed eller Genialitet til. Hvorfra kom

da alle de geniale Mennesker, der lavede de

skønne Manglebrædter, hver Karl et til sin

elskede Pige; hvorfra kom de Mennesker i

gamle Dage, der snittede de smukke Hænge-

skabe, man finder i rige Hjem, opkøbte ude

paa Landet. Det er sikkert ikke Arbejdskraft

der mangler, ej heller, som der ofte paastaas,

mangler Folk Tid. Man ser jo i hver Landsby

Damerne sidde med sene Arbejder. Alle Stole

og Borde er behængte med gyselige, hæklede

Sager, og i Lysduge rases der formelig;

sene, men ofte forskrækkelig smagløse Ar-

bejder.

Nej Sagen er, / Danmark har vi i Let-

sind udplyndret de sniaa Hjem paa Landet for
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Gammel Opsats, solgt til Slojdforeningen i Malmo til Model for Eleverne.

Fyldingen er et ualmindelig smukt Stykke Billedskærerarbejdo.

olie deres gamle

yndige, naive, ud-

skaame og syede

Ting, ogman har

intet givet i Ste-

det for. Tanke-

løst har VI be-

riget vore Hjem

og skadet Lan-

dets Kultur.

Langtfra har

manhandletsaa

ledes i Sverige og

Norge. Kvinde-

lig Husflidsforening i Kristiania tæller Kvinder

af alle Samfundsklasser blandt sine Medlem-

mer. I hver Bygd i Landet er der en Lærer-

inde. Har Moderen været der en Tid, sender

hun derefter Datteren. Denne Forening har en

Omsætning af 300,000 Kroner, Statstilskud og

ivrig Protektion af Landets rige og fine Damer.

Paa Verdensudstillinger tager Arbejder herfra

grand prix. Vi vil blot minde om den Op-

sigt, som Frida Hansens Vævning efter Ger-

hard Munthes Tegning „Mælkevejen" for

Aar tilbage gjorde.

En fattig Kone i Sverige og Norge behøver

ikke at lave billige Kludetæpper. Hun ar-

bejder under Vejledning og paa Bestillinger

fra kulturhistorisk Forening i Lund, der be-

staar af Medlemmer af det højeste Aristokrati,

de største Kunstnere og lærdeste Mænd, de

driftigste Industridrivende, der har sat sig

til Formaal at oparbejde Husfliden i alle

dens Genrer og samle og værne om alle de

gamle ejendommelige Vævninger, Udskæringer,

Metalarbejder, Billeder o. s. v., og disse er

blevne stillede til Almenhedens Benyttelse og

gennem Billeder og Mønstre spredte ud over

Landet. Enhver, der vil, kan i Norge og

Sverige komme til at lære at udføre smukke

Ting og være sikker paa at finde Købere til

sine Arbejder.

Jeg selv gjorde i 1888 gennem kultur-

historisk Forening Bestillinger paa vævede

Émmmmm'
Ting^til mit Ud-

styr, og jeg har

aldrig fortrudt

det. Farverne

har været saa

ægte, Vævnin-

gerne saa solide,

at alt er næsten

som nyt. Jeg

fik f. Eks. nogle

ajour Borter til

mørke uldne

Gardiner, bro-

deret paa sort

Filt med brogede Farver i gammelt Møn-

ster. Naar Solen skinner gennem disse

Borter, mindes man gamle Kirkeruder. Far-

verne er fuldstændig ægte af hjemmefarvet

Garn.

Noget saadant ses aldrig herhjemme, og

dette er de dannede, danske Menneskers

Skyld. Det er dem, der skal forlange Arbej-

derne udførte. Det er dem, som skal afle-

vere Modellerne, betale Materialet forud gen-

nem Foreningerne, give Ideerne. Saa vilde

der komme andre Ting paa Husflidsudstillin-

gerne end disse hæklede, evigt gentagne

Sengetæpper, Kludetæpper i grelle Sammen-

sætninger (upraktiske, idet de bliver snavsede),

Prøver paa, hvad man kan lave af Cigar-

baand osv. osv. Vi skal give de smaa ud-

skaarne Skabe, vi tog bort, ud igen til

Efterligning, vi skal samle op alt det karak-

teristiske fra gammel Tid, ikke til os selv

— men til Mangfoldiggørelse og til Indtægts-

kilde i Øjeblikket og til Bevaring af det, som

næsten er ved at uddø, hvis der ikke gøres

noget i Tide.

Der kommer næsten ikke et velhavende

Menneske med Sands for smukke gamle

Ting ud paa Landet, uden at han uvilkaar-

ligt tænker: „Mon der ikke skulde findes et

eller andet i et af disse Huse, som jeg kan

købe og bringe med hjem".

Dette var i og for sig ikke saa slemt, naar
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Husfliden herhjemme i Danmark

man blot havde

Sands for, at der

blev lavet lig-

nende Ting;

naar man kun

havde sørget for,

at det smukke

ejendommelige

Præg, der før

var over en lille

Husmandsstue,

var bibeholdt.

Men hidtil har

derom eller søgt

for hos Almuen.

man ikke bekymret sig

at vække Sandsen der-

Muligvis har man ikke

købt de kønne Ting bort fra selve Hjem-

mene, men saa er det sket gennem Anti-

kvitetshandlerne.

Det vilde være udmærket, om der ved-

blivende kunde rejse Opkøbere omkring paa

Landet og indkøbe udskaarne Fyldinger,

Sidestolper til Skabe, Hængeskabe, Stolpe-

skabe, Hylder og smaa og store Kister.

Men dette burde være nye Ting, forarbejdede

efter gamle Modeller. Hvis man kunde faa

Karlene (og Pigerne) paa Gaardene, der de

mørke Vinteraftener ikke har noget egentligt

Arbejde, til i deres Fritid at skære først

ganske enkelt, senere finere Billedskæreri, og

Husflidsselskaberne vilde lægge denne Gren af

Undervisning til deres Fag, saa kunde der

En rigt udskaaret Dragkiste fra det syttende Aarhundrede.

næsten ikke i Danmark

ejer

maaske være

Haab om at gen-

vinde noget af

den store Kunst-

færdighed,som f.

Ex. hosstaaende

gamle Kiste bæ-

rer Vidnesbyrd

om, idet Talen-

terne vilde kom-

me for Dagen.

Der findes

noget rigt Hjem,

der ikke ejer saadanne rigt udskaarne

gamle Møbler, der er opkøbt i de skan-

dinaviske Lande, mest her i Landet. Dette

vidner om, hvor højt Billedskærerkunsten

har staaet hos os. Og alle gamle Porte,

Døre, Trappegelændere, Paneler, Stole og

Bænke i de gamle Huse, selv de jævne

borgerlige, vidner om, at Billedskæreriet har

været saare almindeligt.

Alle er enige om, at disse gamle Huse

med deres Indbo er skønnere end de mo-

derne, og alle er enige om at ville eje og

restaurere alt dette gamle.

Vilde det dannede, store Publikum hele

Landet over, som det er Tilfældet i Sverige

og Norge, tage Sagen i sin Haand, vilde

vor skønne, halvforglemte Hjemmeindustri

visselig endnu kunne vækkes tillive.

En Manglestok af usædvanlig Skenhed og Simpelhed i

Tegningen; her anvendt som Hylde.
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BEn 5)ao af mit %iv —
ARBEJDSDAGEN

Af Kriminalretsassessor Eyvind Olrik.

DOMMEREN vågner.

Der er noget tungt, der hele Natten

har ligget i Hoved og Mave.

Nå, det er den store Votering, der

kom i Går.

Fødderne i Morgenskoene, ind i Bade-

rummet.

En kold Stråle og en Smule Gymnastik.

Dommeren kommer ind Ira Badet.

— Klokken er over halvotte og Bør-

nene må op og i Skole.

Hans Ægtehalvdel vender sig søvnig

i Sengen ved den modsatte Væg.

*

Dommeren nyder sin Havregrød og

Kakao. Aviserne ligger på Bordet, Ber-

lingske og Politiken. I Dag

er det Turen til at tage Ber-

lingske først.

Posten har allerede været

der. Bestyrelsesmøde i Over-

morgen i Foreningen til

Værn for løsladte Fanger.

Et Brev skrives.

Nu kommer Rettens Bud

og henter de Sager, der er

lagt ud til ham i Forstuen.

Han har virkelig ingen ny

med sig.

Så kan der kigges lidt

længere i Avisen, Nej, det

er sandt, i Dag er det jo den

samlede Ret, og der er og-

så en af Sagerne til Forhøret,

der skulde ses lidt på.

Klokken slår ti.

Ved det næstsidste Slag

er Dommeren i Retssalen.

Justitiarius står allerede ved Pulten. Folk

strømmer ind, mens Urværket spiller

Dagen går med raske Fjed.

Dommene læses op. De fornødne Kvanta

Fængsel på sædvanlig Fangekost og

Tvangsarbejde uddeles; for enkelte åbner

Horsens og Vridsløse deres gæstfri Porte.

Sagførerne tager Anstand. Tolv Sager

optages. Ed i en Alimentationssag. Dom-
meren maa oplæse Edformaningstalen,

da Justitiarius er hæs efter de mange

Domme.
— Det var en fordægtig Ed.

Justitiarius trækker på Skuldrene.
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Dommeren går over i Kamret. Det

er ti Minutter over Tiden.

En halv Snes Vidner er allerede for-

samlede på Gangen. Nogle Arrestanter

føres forbi til Cellerne ved Siden af Rets-

lokalet.

— Nu må vi skj^nde os, Fuldmægtig.

Fuldmægtigen springer over Skranken

og slår Protokollen op.

Retsvidnet sidder allerede på sin Plads.

Betjentene lader en athørt „Forsørger"

og en Arrestant, der har været til „På-

visning", træde af, og lægger Rapporterne

sammen.
— Det er denne Bedragerisag, vi be-

gyndte i forrige Uge.

Anmelderen træder ind.

— Har De skaffet de Oplysninger?

— Jeg har ikke andet at sige, end

hvad der står i Klagen.

— Jamen, når De vil anmelde Deres

Folk, må De også give Retten sådanne

Oplysninger, at vi kan forstå, hvori Be-

svigelserne skulde ligge, og hvad vi skal

rette Undersøgelsen på. De må da i

hvert Fald kunne påvise noget ved Hjælp

af Deres Bøger.

— Jeg mente dog, Assessoren kunde

tro mig, når jeg siger det, der er bleven

mange Penge borte. Jeg har talt med
Ministeren, han mente også . . .

— Dommeren er uafhængig.

Manden ser uforstående op.

— Han drikker vel tappert?

— Der er osse dem, der er værre.

En Snaps til Maden skal han jo da ha',

og så var det Lørdag, og så holder han

nu altid en farlig Kommers, når han da

kommer hjem. Men det er nu osse det

Skidt Fruentimmers Skyld.

Arrestanten føres ind.

— Det er en køn Skalle, De har givet

Deres Kone.

— Var den så slem. Hun havde da

ellers ærlig fortjent den.

— Hvorfor det?

— Man kan da begribeligvis blive gal

i Hovedet, når man kommer hjem og

ikke kan få sin Mad.

— Hvornår kom han hjem?

— Så'n ved 11 Stykker. Maden stod

i Køkkenet; jeg havde lagt mig, for det

blev så koldt og jeg vilde spare Brændet.

Det koster 25 Øre for 20 Pinde.

— Hvad er det for et Fruentimmer,

Deres Kone taler om?
— Det véd jeg ikke. Jeg har så

mange Kærester.

— Hvormeget havde han med hjem

den Aften?

— Jeg så efter i Pungen om Morge-

nen, da jeg havde fået det værste Blod

tørret af Der var ni Kroner og tolv.

— De havde fået Deres Ugeløn den

Dag, Mand. Hvor stor var den?

— To og tyve Kroner.

— Nå er det Dem, lille Kone. De
ser ellers farlig ud.

— A ja, men det er dog knap så galt

som forrige Gang.

— Hvad kom det sig af?

— Ja hvad ved jeg, han var vel fuld.

— Er han ellers slem?

— Nej, han er såmænd en god og

fredsommelig Mand; han slår mig aldrig,

når han ikke har drukket.

Der holdes Frokostpause.

I sit eget Værelse sluger Dommeren
de lire medbragte Stykker Smørrebrød

og et Glas Mælk. Dertil nyder han en

Artikel i Socialdemokraten , hvor han

blir skældt ud.

Fuldmægtigen anretter Forstyrrelse i

Strafferegistret, mens han gumler et halvt

flækket Franskbrød.

Betjentene bajrer i „Spisestuen", der
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er 2^4 Alen bred og IV2 Alen dyb og

får sit Lys ved at man lader Døren ind

dertil stå åben.

Retsvidnet gør Forsøg på at stimulere

Livsånderne ved en Kop Kaffe på Justits-

kontoret.

Med det samme husker Dommeren,

at han skulde tale med Fængselshjælpen

om den Arrestant, han løslod i Går.

Han ringer op til Forretningsføreren og

får Sagen ordnet.

— Så tar vi fat, si'r Dommeren.
— Der er en Dame, der vil tale med

Assessoren, melder yngste Betjent, der

er ny i det.

— Hvem er det?

— Hun vil kun sige det til Assessoren.

En høj pyntet Dame træder ind.

Om hun ikke må tale med Assessoren

i Enrum.
— Hvad De har at tale med mig om,

må De kunne sige her i Retten.

— Det er Charles Klinkows Veninde.

Hun slår øjnene ned.

Dommeren erindrer nu Sagen. Det

var ham, der havde taget 3C)000 Kr. af

Kassen og forleden Dag gik til „Huset".

— Jo ser Assessoren, det er jo gået

tilbage for mig, siden Charles blev sat

fast, og så tænkte jeg, om ikke Asses-

soren, der er sådan en god Mand, kunde

hjælpe mig lidt.

Lidt efter går Damen indigneret, men

får dog ved Udgangen Tid til at ofre et

koket Smil på Overbetjenten, der har

været Løjtnant og selv mener, at han

ser svært godt ud.

— Ministeriet er i Telefonen, melder

atter yngste Betjent.

Dommeren til Telefonrummet.

— Det er Fuldmægtigen i Ministeriet,

der spørger, om det ikke skulde være

Assessorens Lejlighed at se op i Mini-

steriet, for Eksempel når De går fra

Retten. Departementschefen vilde sætte

Pris på at tale med Dem, det er vist

noget om Værgerådenes Lokaleforhold.

— Godt, jeg skal se, om jeg kan komme.

Dommeren arbejder sig gennem Mæng-
den af Vidner på Gangen og er atter i

Retslokalet.

— Så er det den gamle Tyverisag.

Lad dem komme ind.

Retslokalet fyldes af bestjålne og Pante-

lånere. De følgende halvanden Time

anvendes til at opgøre F'orhold XXV til

XXXIII af en professionel Tyvs Synde-

register.

— Hvormeget er det Ur værd?

— Sejsten Kroner.

Der læses op. I Protokollen er der

kommen til at stå 12 Kr.

— Sejsten, retter Retsvidnet stilfærdig.

— Tak skal De ha', Jensen, det er

godt De passer på.

— Kan jeg ikke snart komme ind,

høres en utålmodig Sagfører på Gangen,

idet det sidste Hold af Vidnerne lukkes

ud.

Sagføreren kommer ind. Det er De-

fensoren for den Sædelighedsforbryder,

der blev dømt i Lørdags.

Spørgsmålet om Benådning drøftes,

men uden heldigt Resultat.

En Mor står for Skranken med sin

knap 14årige Søn, der i Forening med
nogle lidt ældre Drenge har haft til Spe-

cialitet at bryde ind i Arbejdsskur for at

stjæle 01.

Drengen må afgive nærmere Forkla-

ring; det viser sig, at de også har gået

rundt og skudt med Revolvere.

Han aftræder.
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— Det er disse Nick-Carter Bøger, de

har da vist gjort ham helt forstyrret.

— Læser han dem?
— Nej Kors, det tror jeg da ikke;

men han har det fra Kammeraterne.

— Har han ellers skejet ud?

— Ja han var bleven slem til at lobe

ude om Aftenen. Hanses Far har givet

ham så mange Tæsk, men det er kuns

bleven værre.

— Har han været svag eller s^^g un-

der sin Opvækst?

— Det har jeg da ikke så'n lagt

Mærke til. Han drat en Gang ned fra

det gamle Pæretræ i Feddersens Have,

og siden har han til og fra været li'som

lidt underlig.

— Nu må vi jo se, at der gøres noget

ordenlig for ham. Jeg skal sende Sagen

til Værgerådet, så må De møde med

ham der.

— I nej, skal jeg møde flere Steder,

får det aldrig Ende med det Jav.

— De må tale sømmeligt i Retten.

Forresten kan De få Vidnegodtgørelse.

Vidnerne og de Tiltalte i den sidste

.Sag kaldes ind.

Det drejer sig om alvorlige Værtshus-

spektakler i Nyhavn en Nat i forrige

Uge.

Fem Havnearbejdere, to Prangere, en

Opvarter, Værtinden, Køkkenpigen og to

af Gadens løse Fugle fordeler sig uden-

for Skranken.

To af Havnearbejderne har dænget

hinanden vældig til.

Thorvald møder med Bind om Hove-

det, Peter F'emøre (sådan kaldet, fordi

han er fra Femøj skilter med et pragt-

fuldt blåt øje og fremviser et Bid i ven-

stre Pegefinger.

Det drejer sig om, hvem der har be-

gyndt.

Efter indgående Eksamination opnås

der Enighed om, at Thorvald i Galskab

over, at Peter Femøre har kigget efter

hans Pige , har givet ham det blå Øje,

hvorpå Peter Femøre har plantet et Øl-

krus oven i Hovedet på Thorvald og

denne i Raseri bidt ham i Fingeren.

Læsionerne beses og Lægeattesterne

gennemgås.

— Vi får vente og se, hvorledes det

går med Helbredelsen, slutter Domme-
ren af.

Dommeren ser på sit Ur.

— Det var Tilsigelserne, siger Over-

betjenten.

Dommeren blader en ny Bunke Sager

igennem og giver de fornødne Ordrer

om hvem der skal tilsiges til i Morgen.

Det blir 26, da Overbetjenten tæller

dem op.

— Rasmus Mus er oppe, han har

været til Kosteforklaring, melder den an-

den Betjent. Han si'r han vil tale med

Assessoren.

— Hvad er det med ham?
— Han er stor på det, han vil kun

fortælle det til Assessoren.

Rasmus Mus føres ind fra Cellegangen.

— Nå hvad har De på Hjærte?

— Ja jeg vilde jo si'e til Assessoren,

at det var begribeligvis mig den Aften

med Automaten.

— Nå, og de andre Historier?

— Dem kender jeg ikke noget til.

— Og det har De været 8 Dage om
at finde ud af.

— Kunde der ikke bli' til en Skrå,

Hr. Assessor.

— Der er Arrestantbreve, melder atter

yngste Betjent.

Fra en bekymret Mor, hvis Søn vaga-
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bonderer og stjæler, — og fra en Kære-

ste, der er på Vej med det andet Barn,

til hendes „Samlever", der har overfaldet

en Arbejdskammerat.

Brevene læses og kan gå af.

Så er der endnu et Brev til Dommeren
selv fra en Arrestant, i hvis Sag For-

høret er sluttet. Han gør Undskyldning

for Udflugterne og Besværet, han lavede

under Forhøret, og skriver, at han er

ked af „Innelogetheden"; han véd nok,

at han skal til Huset, men beder Dom-
meren gøre det så kort som muligt.

Dommeren ser igen på Uret.

Han kan måske endnu lige akkurat

nå Ministeriet.

— De ny Sager, minder yngste Be-

tjent.

— Er der noget i dem?
— De sidste Brandstiftelser, siger Be-

tjenten sørgmodig. Der blir vanskelige

Påvisninger, véd han.

Dommeren stikker Sagerne til sig og

er afsted.

Dommeren har spist sine to Retter

kraftig A4ad.

Han har fået spurgt til Børnenes Skole

og har hjulpet den mellemste med en

Regneopgave.

Cigaren er tændt, Resten af Socialen

nedsvælges.

Budet har heldigvis ikke været med
ny Voteringssager, men den store fra i

Går ligger på Bordet som en truende

Skanse. Og Rapporten i Brandstiftelses-

sagen er lang som et ondt År.

Det er bedst at tage den straks.

Telefonen.

— Tante Alette ønsker at vide, hvor-

dan det går med Petras løse Mave.
— Gid Pokker havde hende, tænker

Dommeren og svarer forekommende.

Dommeren tager fat på Brandsagen.

Arbejdsdagen

Igen Telefonen.

— Det er Nationaltidende, der gerne

vilde bede Assessoren udtale Dem om
den store Brandstiftelsessag, som vi i

dette Øjeblik erfarer er henvist til 8de
Kammer.
— Så ved De omtrent ligeså meget

som jeg.

— Vi kan dog måske få at vide, om
nogen Anholdelse er forestående.

— Vi får se.

Nå lidt Besked får han alligevel, og
så er der atter Ro til Brandsagen.

Dommeren har i længere Tid studeret

Sagen og slår nu et Par Slag op og
ned ad Gulvet.

Det begynder at dæmre for ham, hvor-

dan den Brandsag vist må tages.

Det ringer.

En lille kortbenet Mand kommer ind.

— Nå hvad er det. De vilde mig?
— Det er Søderstrøm, Hr. Assessor.

Detaillerne af en Hælerisag for År til-

bage står med et for Dommeren. Jærn-

kræmmeren har købt stjålne Metaldele

af nogle Drenge.

— Jeg har søgt om Marskandiser-

borgerskab, men kan ikke få det, fordi

jeg har haft den Bøde.

— Men hvad kan jeg hjælpe Dem for

det?

— Jeg synes Assessoren den Gang
sa', at når de havde nøjedes med at lade

mig få en Bøde, blev det ikke så farligt.

— Det var jo også sandt. De havde
egenlig fortjent Deres Vand og Brød.

— Jamen nu sidder jeg dog helt skidt

i det.

— Det var alligevel værre, om De
havde fået Vand-og-Brødet.

Manden er gået.
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— Der skal betales Skolepenge tor

Børnene. Og så er der den Medicin.

Pause.

— Camilla skulde også gærne have

Støvler. Ja jeg har nu købt dem, for

hun kunde virkelig ikke længer gå med

de gamle.

De fornødne Kontanter udleveres.

— Vil du ikke se Støvlerne.

— Tak ikke nu.

Lidt efter kommer den små alligevel

stolprende på de ny Støvler.

Dommeren lader Hånden glide kær-

tegnende hen over hendes Hår.

Med ond Samvittighed ser Dommeren
"hen til den store Voteringssag.

Det nj^tter ikke, han må til den.

Så er han igen i Arbejdet.

Den ældste Datter må kalde to Gange

på ham, før han hører, at han skal ind

at drikke The. Han slubrer den meka-

nisk i sig og arbejder videre.

Klokken er bleven ti; der skulde kig-

ges lidt i Aften-Berlingeren. Og så er

der jo den Opsats om Virkningerne af

Prygleloven, som han har lovet Redak-

tøren af Ugeskrift for Retsvæsen.

Pennen sprutter over Papiret. Klok-

ken slår elve. Hans Kone har vist sagt

Godnat en Gang i Mellemtiden.

Dommeren lægger Pennen og går hen

til Boghylden.

Han ser lidt på Heines Digte (Domme-
ren er nemlig egenlig sentimental), men
bestemmer sig i Aften for Geierstam. Han
læser et Kapitel af Kviiinomakf, ser efter

om Gangdøren er låset og Sagerne på

Plads til Budet i Morgen tidlig, og går i Seng.

Hans bedre Halvdel sover forlængst

de retfærdiges Søvn.

Den store Voteringsskanse er kun halvt

erobret, og Virkningerne af Prj^gleloven

står som Tordenskyer i Horisonten.
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LENNART HOHENTHALS ATTENTAT
Oversat med Forfatterens Tilladelse af Carl Behrens.

VS,

II.

Flugten.

LIGE fra det Øjeblik af, jeg flyttedes fra

det russiske Militærlasaret til Lens-

fængslet, havde jeg gjort mig fortrolig med

Tanken om Flugt.

Jeg var ikke uvidende om, at mine Kam-

merater vilde træffe Forholdsregler for at

søge at gengive mig min Frihed. Imidlertid

maatte jeg se Tiden an, indtil jeg atter

kunde bruge mit Ben. Vagtmandskabet

havde ikke voldt mig mange Bekymringer,

— jeg ansaa det for sandsynligt, at dette

vilde blive inddraget, naar jeg ikke længer

sorterede under Politiet. Jeg befandt mig

overhovedet i en forhaabningsfuld Sindsstem-

ning under hele mit Fangenskab — uafhæn-

gig af alle Domme vilde det før eller senere

kun være et Minde.

Jeg maa dog bekende, at Gitrene i min

første Celle gav mig meget at tænke paa.

De var to eller tre Gange saa svære som i

andre Celler, men til Gengæld mindre tætte.

Hvis man var saa heldig at fjærne en

Stang, kunde man godt praktisere sig ud

gennem Vinduet, og hvad Afstanden ned til

115

Jorden angik, kunde man i værste

Fald vove Springet. En større Hin-

dring foren eventuel Flugt fra dette

Rum var dog dets ufordelagtige Be-

liggenhed. Knap fire Meter fra mit

Vindue laa en nyere Del af Fæng-

selsbygningen, indeholdende et An-

tal Celler, hvis Vinduer vendte ud

mod mit Rum. Den mindste Støj fra

min Celle vilde vække de andre

Fangers Opmærksomhed, og dette

maatte for enhver Pris undgaas.

Ved Flytningen til den nye Celle

blev Udsigterne for en Flugt mere

gunstige. Gitrene i den nye Celle var skrøbe-

lige i Sammenligning med dem i den tidligere

og kunde med moderne Værktøj files over i

en Haandevending. Desuden var denne Del

af Fængslet ved Bygningens sydlige Fløj

fuldstændig beskyttet mod „onde Øjne" fra

nærliggende Huse; da Nattevagten kun gjorde

sin Ronde hvert Kvarter, var Udsigterne til

et heldigt Resultat de størst mulige. Var

man først naaet lykkeligt ned paa Jorden,

stod der kun tilbage at komme over Muren,

og dette maatte med Kammeraternes Hjælp

være en let Sag.

Jeg modtog paa dette Tidspunkt Besøg

baade af Venner og Slægtninge, og de lagde

alle en oprigtig Glæde for Dagen over at

finde mig ved godt Mod og ved godt Hel-

bred. De neste syntes ganske klare over, at

den Skæbne, som ventede mig, var uund-

gaaelig. Man vilde trøste mig, indgyde

mig Mod til at gaa Fremtiden i Møde, man

vilde endnu en Gang se mig, inden det var

for sent, inden jeg for stedse var afskaaret

fra Verden og Livet. Ved indirekte Spørgs-

maal søgte man at udforske min Sindsstem-

ning og mine Tanker om det, som ventede,
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ja, man var fintfølende nok til at paapege,

at Dødsdomme aldrig blev eksekverede i

Finland, og saa videre. Forgæves søgte jeg i

deres Øjne efter det Glimt, som skulde bringe

Bud til mig om min nærforestaaende Frihed.

Dog ikke forgæves. Den 10de Juni mødte

jeg hende, hvis Navn jeg ikke før havde

kendt, men som skulde blive min reddende

Engel og det kæreste, min Sjæl nogensinde

havde ejet. I hendes Øjne saa jeg Glimtet,

jeg længe havde søgt, men ikke fundet.

Det var ikke nødvendigt, at der blev veks-

let Ord mellem os, vore Øjne talte vore

Hjærters Sprog, og ved Afskeden trykkede

hun et skælvende Kys som et Frihedens

Indsegl paa min Pande.

Da jeg vendte tilbage til min Celle, var

jeg et nyt Menneske. Jeg havde undergaaet

den Forvandling, som kun en Gang kan

finde Sted i en Mands Liv. Min Puls slog

stærkere, det første Kys brændte varmt paa

min Pande, Friheden jublede mig i Møde i

denne fremmede og dog ikke fremmede

Kvindeskikkelse. Thi hun var den, jeg

længe havde ventet i anelselsfulde Drømme,

og ved hendes Side vilde jeg eje Kraft til

at gaa kommende tunge Tider i Møde.

I denne berusende, nyfødte Lykke og For-

ventning levede jeg til den 25de Juni —
en Tid lang som en Evighed.

Saa kom hun for anden Gang. Det var

Søndag Formiddag. Solen lyste saa varmt

nd i Værelset, gennem det halvt aabnede

Vindue viftede en mild Søndenvind, og Fug-

lene sang udenfor. Fængslet var som ved

et Trylleslag bleven forvandlet til et Æventyr-

slot. Vi gik hen til det lange, grønne Bord

og satte os ned der ved hinandens Side.

Vagtens Nærværelse hindrede os i ai tale om

andet end om Dagens Begivenheder. Men

paa hendes fremstrakte Manchet læste jeg,

hvad Læberne ikke turde fremhviske. Jeg

læste om Friheden, som ventede mig, om

Vennernes forberedende Arbejde, om Taal-

modighed for mit eget Vedkommende —

der stod ogsaa Spørgsmaal, som skulde

besvares — og i hendes Øjne straalede

Glansen fra en varm, elskende Sjæl.

Saa forløb atter en lang Tid, i hvilken

kun mine nærmeste Slægtninge besøgte mig

to Gange om Ugen. Paa Grund af Fæng-

selsreglementet mente Direktøren ikke at have

Ret til at tilstaa mig andre Besøg, og der-

ved blev Forbindelsen med mine Venner i

høj Grad besværliggjort. Forst den 9de Juli

lykkedes det hende atter at udvirke Tilladelse

til at træffe mig. Ved at indflette tyske og

andre fremmede Ord i min Tale formaaede

jeg at svare paa tidligere til mig rettede Spørgs-

maal. Paa samme Maade fik jeg Lejlighed til

at modtage og give yderligere Instruktioner.

Alt syntes lovende. Flugten blev fastsat

til en af de første Dage efter, at den fore-

staaende Dom var bleven afsagt. Flugten

skulde ske ved Nattetid fra min Celle i tredie

Etage. Man mente, at Udsigten til at naa

et gunstigt Resultat var større paa denne

Maade end ved at vove et Flugtforsøg under

Transporterne til og fra Retssalen. Imidlertid

indtraf der uovervindelige Vanskeligheder.

En kostbar Tid gik tabt, og mærkelig nok

blev jeg den 24de samme Maaned flyttet fra

min Celle til min gamle Sygestue under det

Paaskud, at en Mængde Urostiftere fra Hel-

singfors' Udkanter maatte anbringes i Fængslet,

saaledes at dette for Øjeblikket var saa over-

befolket, at man saa sig nødsaget til at

sætte flere Personer i en og samme Celle.

Da min Celle oprindelig var bestemt til at

rumme et halvt Dusin Fanger, kunde jeg

ikke længer faa Lov til at blive der.

Det blev en ny Prøvelsens Tid. Med det

Værktøj, Kammeraterne allerede havde anskaf-

fet til at gennembryde den tidligere Celles

Gitter, stod jeg fuldstændig magtesløs over-

for Sygestuens grove Jernstænger. Disse

kunde kun fjærnes ved Hjælp af Save, et

Arbejde, som sandsynligvis vilde kræve Uger

og gøre hele Anslaget umuligt.

Denne Meddelelse fik dog ikke mine Kam-
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merater til at afstaa fra deres Forehavende

om at redde mig af Fængslet. De besluttede

at afvente Efteraarets mørke Dage, da der

var større Mulighed for ubemærket at skaffe

sig Adgang til Fængselsgaarden, dér over-

rumple Nattevagten, binde ham paa Hænder

og Fødder, tage hans Nøgler fra ham og

trænge ind i Fængselsbygningen for med

stærke Redskaber at sprænge min Celledør.

For at vinde Tid og — hvis det var nød-

vendigt — appellere til en højere Instans

indleverede jeg den 30te August til Åbo

Hofret mit Forsvarsindlæg. Men ogsaa den

nævnte Plan til Flugt fra Fængslet maatte

mine Kammerater opgive.

En ny Plan udkastedes. Det lykkedes en

af mine Tillidsmænd ved Nattetid at snige

sig ind i Fængselsgaarden. Fra mit Vindue

nedfirede jeg en Snor, ved hvilken han bandt

en Sav. Saa begyndte Arbejdet paa at

gennembryde Gitret. Regnen strømmede ned

i stride Strømme og fremkaldte et øredøvende

Bulder mod Blikpladerne, som beklædte Vin-

duesposterne. Spektaklet var just efter mit

Ønske, og jeg tog ufortøvet fat paa Værket.

Efter at Saven just havde faaet Tag i Jær-

net, gik Arbejdet som en Dans. I Stedet

for Olie anvendte jeg Smør, som jeg havde

opsparet fra min Frokost. Regnen blev

hvert Øjeblik voldsommere og dæmpede al

anden Lyd. Der stod en Regn af Gnister

omkring Saven, og i god Tid, forinden

Nattevagten gik sin Ronde, var Stangen

savet over. Jeg fjærnede den og stillede

den derpaa med en vis Ærbødighed i et

Hjørne af Rummet. Vinduesposten dækkede

jeg med et Uldtæppe for at dæmpe Lyden

og anbragte derpaa Rebet, hvormed jeg

skulde fire mig ned til Jorden, omkring en

af Stængerne i Gitret. Da dette var besør.

get, bandt jeg mine Sko paa Ryggen. En Bog,

samt nogle friske Blommer, som den sidst besø-

gende havde haft med, puttede jeg i Lommen.

Det var Natten til den 10de Oktober 1905.

Mit Uhr viste ti Minutter i tolv. Jeg satte

mig paa Sengekanten for at vente til Klok-

ken slog tolv, thi da skulde Flugten foregaa.

Jeg lod mit Blik glide rundt paa Cellens

nøgne, hvidtede Vægge og tog Afsked med

dette Rum, hvor saa mange nye Tanker var

blevne vakte i mig, og hvor jeg saa knu-

gende havde følt Livets Disharmoni. Til

sidst fæstede mit Øje sig paa Rummets

eneste Væggepryd, en Tavle, som fandtes i

alle Celler, og hvis Indhold var mig velkendt.

Det var et Uddrag af Fængselsreglementet,

undertegnet af Alexis Gripenberg, Overgeneral-

direktør, samt kontrasigneret af Sekretæren i

Fængselsbestyrelsen, Forselles. Blandt de

sidste Paragrafer var der en, som udtalte, at

Fangen ikke har Ret til at flygte, ej heller

til at træffe Forberedelser til Flugt. Hvorfor

nægtedes der ham denne Ret? Denne Para-

graf syntes mig skrevet af Narre, thi mon

ikke enhver Fange, som sidder bag Laas og

Slaa, af sig selv forstaar, at Friheden er

ham berøvet, og behøver egentlig dette yder-

ligere at paapeges for endnu mere at saare

hans ulykkelige Sjæl?

Da jeg saa Aabningen i Gitret, ønskede

jeg, at alle mine Medfanger havde været

lige saa heldige, som jeg nu var, og at jeg

havde kunnet tage dem alle med mig for at

gøre dem til gode og lykkelige Mennesker i

et andet Samfund, hvor Forholdene aabnede

Mulighed for Individernes frie Udvikling, og

hvor kun én Lov, Loven om alle Menneskers

Ligestilling, var den fælles Rettesnor.

Desværre stod jeg magtesløs overfor mit

Hjærtes varmeste Ønsker, men maaske vil

jeg i en ikke altfor fjærn Fremtid se Opfyl-

delsen af mine Ønsker spire frem som Blom-

sten af Knoppen for at modnes til Frugt, —
i en Tid, da den nugældende Samfundsmoral

tilhører Historien, og den ene Klasses Herre-

dømme over den anden eller det ene Individs

Udbytning af det andet ikke mere tillades.

I dette Øjeblik, da Friheden strakte sine

Arme mod mig, følte jeg mere end nogen-

sinde Samfundets moralske Forpligtelser mod
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disse dets ulykkelige Børn — mine Med-

fanger — hvile som en Byrde paa mine

Skuldre. Det var min Pligt i Ord og Hand-

ling at føre disse Mænds og Kvinders Sag

overfor deres Modstandere og tilraabe Sam-

fundet, at det skulde standse paa den Uret-

færdighedens Vej, som kun er til Held for

et Mindretal, men Skyld i tusinders aande-

lige og legemlige Undergang — —
De ti Minutter var forløbne, og ude paa

Fjorden lød Glassene fra et Krigsskib, Øje-

blikket var kommet. Jeg blev siddende paa

min Seng, indtil Nattevagtens Trin hørtes

udenfor min Dør. Da han gik ned ad Trap-

perne, rejste jeg mig og stillede mig foran

Vinduet, og saa snart Fodtrinene vare døde

hen, krøb jeg forsigtig ud gennem Aabnin-

gen i Gitret, firede mig ned til Jorden og

trak Rebet efter mig. Jeg tog dette med

mig og sprang paa Hosesokker langs med

Fængslets Nordfløj. Da jeg var kommen til

Hjørnet, bøjede jeg af til højre og kaldte

sagte paa Kammeraterne. Da kom et Hoved

til Syne over Muren, og en Rebstige hisse-

des ned paa den indvendige Side. Jeg

skyndte mig hen til Stigen og entrede op

ad den. Murens øverste Del var beklædt

med Metalplader, og da jeg under Entringen

stødte Fødderne mod disse, var Genlyden

saa stærk, at vi frygtede for, at vort Fore-

havende straks vilde blive opdaget. Men da

jeg omsider var kommen op paa Muren,

trak jeg Stigen

efter mig, hop-

pede ned paa

den anden Side

og var fri.

Dér stod en

anden Kamme-

rat, som havde

holdt fast i Sti-

gen paa den ud-

vendige Side.

Han rakte mig

straks en ladet

Browningpistol, og lydløst smuttede vi gennem

den ydre Gaard, hvor Lygten forinden var ble-

ven slukket af Kammeraterne, og videre ud

gennem en høj Træport, som i Forvejen var

bleven brudt op. Da vi var komne ud

paa Gaden, mødte vi et Par af vore Venner,

som skulde passe paa, at Vejen var fri, og

vi ilede i Løb ned til Strandbredden, hvor

en Baad med Besætning laa og ventede paa

os. Maanen lyste saa fredeligt og spejlede

sig i Fjordens rolige Vand. Brændeskuderne

laa i natlig Stilhed, og Lyskasterne fra

Krigsskibene blændede vore Øjne med deres

skarpe Skin, da de rettedes mod vor lille

Baad, som med jævne Aaretag roede mod

den anden Strand.

Hvorledes min Flugt blev fortsat, indtil

jeg omsider befandt mig i Sikkerhed, kan

jeg ikke skildre her.

Samme Dag, jeg satte min Fod paa neu-

tral Grund, udbrød Storstrejken i Finland.

Med stor Spænding fulgte jeg nu Begiven-

hedernes Gang og haabede bestandig paa, at

jeg en Dag kunde vende tilbage til Hjem-

landet. Dog besluttede jeg at afvente nær-

mere Meddelelse, forinden jeg foretog yder-

ligere Skridt i den Henseende. Da jeg saa

fik Underretning om den stormende Begej-

string, hvormed Czarens halve Forholdsregler

var blevne modtagne, og om hvorledes den

konstitutionelt sindede Skare, der var for-

samlet paa Senatstorvet, havde afsluttet Strejke-

ugen med at paa-

høre Kejserhym-

nen med blottede

Hoveder, forstod

jeg til Fulde, at

det finske Folk

endnuhavde me-

get at lære, og

at Mulighederne

for min Tilbage-

komst først vilde

kunne foreligge i

en fjærn Fremtid.
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FREMTIDENS PARTIER
Af Kontorchef JUL. vSCHOVELiN.

VI er herhjemme ikke forvænte fra vore

professionelle Politikeres Side — men

sjælden eller aldrig har dog Almenheden følt

sig saa inderlig væmmet som ved de Herrers

sidste store Bedrift: Forsvarssagens

„Løsning". Man fristes ikke en Gang til at

fordybe sig i, om Evneløsheden eller Vrang-

villien overfor denne Landets Livssag har

vist sig at være størst, en almindelig Lede

ved det skete har bemægtiget sig det hele

Folk — man hverken protesterer eller harmes,

men vender blot sit Hoved bort og tier i sløv

Bedrøvelse.

Men hvor trøstesløst end efte)- delte vor

Fremtid herhjemme former sig, saa skal og

maa jo dog Nationen leve sit Liv videre.

Og bevarer en naadig Skæbne os for at

høste Lønnen for vor Uforstand, Karakter-

svaghed og Kortsyn, bliver vi med andre

Ord ikke udslettet af de selvstændige Natio-

ners Tal i de nærmeste Aar, saa maa der

dog sørges for, at den indædte Forbitrelse,

som nu lige i Øjeblikket gør de Bedste blandt

os stumme og sløve, udløses paa frugtbar

Vis, saa al man fra Bunden af Brønden

atter begynder at kravle opad. Men fra

vore „Tillidsmænd paa Thingu" (det gælder

i Virkelighed alle Partier) kan dog aabenbart

Frelsen ikke mere ventes. Følgelig har vi

Andre, der i det daglige staar udenfor Politik,

en Pligt til at tage fat.

Thi som det hidtil er gaaet i det offentlige

Liv, kan det dog ikke blive ved at gaa.

Selv om Landet ikke erobres, saa raadner

jo dette Samfund op indvendig fra. At

tænke sig, man i sin Tid vilde udgive Al-

berti-Affæren for et isoleret Fænomen ! En

Brandbyld var det, et „lokalt" Udslag af en

Sot, der siden da har vist sig at rase i hele

Statslegemet. Danmark er som sygt til Døden.

Og dog er dette ikke det værste : selv den

Sygeste kan blive rask, selv fra Gravens

Rand kan kyndig Lægedom og god Natur

rive sin Mand tilbage til Liv og Sundhed.

Men ud fra Sommerrigsdagens afsluttende

Gerning staar der en Selvopgivelsens Lig-

stank, som er rent ud forfærdende.

Det er paa høje Tid, paa allerhøjeste Tid,

at vi giver os til at søge efter de sunde

Krafter i vort Samfundsliv — og om de

endnu findes, søger dem frem. Indenfor vor

nuværende Partipolitiks Kredse findes de

ikke: det er just herfra Forraadnelseslugten

strømmer ud. Men det er da ogsaa dette

døde Kød, som maa skæres bort — og er-

stattes med nyt Samfundsvæv.

„Lad Ormen kun hule, til Skallen er tom"

— da ved Afstemningen over Forsvarsloven

Nødderne flækkedes, om jeg saa maa sige,

viste i hvert Fald to Nødder sig netop at

være fuldstændig tomme: kun den lede Orm

var tilbage og fyldte hele Skallen.

Da efter de mangeaarige Kampe om de

nysnævnte Love Slaget endelig var endt,

laa de to mægtigste Partier, som vor For-

fatnings Historie overhovedet har kendt:

Højre og Venstrereformpartiet ikke alene søn-

derslaaede paa Valen, men hvad mere er

— Harmen og Forbitrelsen mellem „Stum-

perne" indbyrdes er derefter saa hed og

hæftig, Kløften, der har aabnet sig imellem

dem, saa gabende vid og dyb, at ethvert

Forsøg paa fremtidig Sammenknytning nok

skal vise sig forgæves.

En saadan Vælde, som Venstrereform-

partiet lige efter Systemskiftet sad inde

med, har sjælden et Land set Mage til. Nu

er det splittet i hele 3 Grupper: de Radikale,

„de 27" og „de 11" — og skønt de 2

sidste er endt med at stemme sammen og

endog gaaet i Valggruppe sammen, hader de
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maaske hinanden endnu mere giftigt og

grundigt, end de hver for sig hader de for-

duiT>s Partifæller i „Folketingets Venstre".

Ogsaa det Højre, som i Begyndelsen af

70erne dannedes af de Gammelkonservative

og de Nationalliberale, og hvori hurtig det

saakaldte „Mellemparti" gik op, var et

grumme mægtigt Parti: det raadede over

Regeringen, over et fast sammensluttet Fler-

tal i Landstinget, et anseligt Mindretal i

Folketinget og havde bag sig hele Landets

oplyste Opinion, den dannede offentlige

Mening — Monrads „stille Magt". At det

Estrupske Højre-Ministerium kunde holde

Stand i 19 samfulde Aar til Trods for, at

næsten alle Folketingspladserne efterhaanden

tabtes, og Oppositionens Agitation til Tider

bragte Samfundet tæt op mod revolutionære

Tilstande, er et Bevis paa en i parlamen-

tarisk Historie sjælden Styrke hos et Parti.

Men fra 1894 og til 1909 er al denne

Kraft efterhaanden smuldret fuldstændig hen

— endog til Trods for de menige Medlem-

mers beundringsværdige Selvfornægtelse og

Sammenhold. Og nu er det fordum saa

almægtige Parti i selve sin faste Borg,

Landstinget, splittet i 3 „Afdelinger", hvoraf

ovenikøbet kun den ene, den frikonservative,

har Manøvrefærdighed og taktisk Bevægelig-

hed, medens de tvende andre hver for sig

gør et Indtryk udadtil, som om de ikke

længer havde noget andet „comiiiune^'' end

„naufragium'' , og mere ligner en Flok, hvis

Fællesskab kun er Flugt, eller en tilfældig

Hob, som har reddet sig op paa et Klippe-

rev under en Oversvømmelse, end politiske

Partigrupper. I Folketinget er Højresnesen

fra sidste Valg gaaet i to Stykker og gaar

maaske endog endnu mere itu.

Skulde det da være Forsvarssagen, der

paa Grund af en eller anden indre Egenskab

ved Sagen selv virker som Skedevand —
eller gaar det med denne Danmarks Livssag,

som det efter gamle Ekdal gaar med Sko-

ven: den havner! Hævner sig paa hver den,

som formastelig vil bruge den i Partipolitiks

Tjeneste, ved selv uløst at løse alle det paa-

gældende Partis Partibaand. Dog dette lader

sig egenlig kun sige om Reformpartiet —
Højre er netop søndret af lutter Troskab

mod Forsvarssagen, har saa langt fra sat

Partiformaal over denne, at det netop har

ofret sin egen Partiexistens paa Forsvarssagen

— „jeg gør det for Forsvarssagens Skyld"

har været det Motto og Refrain, hvormed

Højremænd gladelig har gjort deres til at

overlevere Landets Kommuner til Socialist-

regimente og store Dele af Landets Industri

til Undergang i Kampen mod Preusser-Kon-

kurrencen. Og saa hypnotiserende har dette

Omkvæds, partimæssig set: selvmorderiske

Lære virket paa disse Højremænds Bevidst-

hed, at de til syvende og sidst paa samme

Maade har muliggjort en Forsvarsordning,

de selv i Sprogets stærkeste Udtryk har be-

tegnet som fordærvehg, men vidunderlig nok

gjort det netop — „for Forsvarssagens

Skyld"!!

Dog i begge Tilfælde, Venstrereformpartiets

og Højres, er Forklaringen een og den samme:

en Sag som Forsvarssagen er ifølge sin Na-

tur uskikket til at tjene som Grundlag for

Partipolitik, ja intet Parti lader sig en Gang

holde sammen paa den. Forsvarssagen er

Teknik og Udenrigspolilik — Partivæsen

er Samfuudsanskuelser og hidrepoUtik, staar

netop kun i Forhold til Dagens staaende

Problem: hvorledes skal Landet styres, hvor-

ledes skal Samfundet — indadtil — reguleres

og organiseres. Landets og Samfundets Exi-

stens som selvstændig og uafhængig national

Organisme er Forudsalningen for Partiernes

Politik — sættes selve dette Spørgsmaal

under Debat, lammes rent uvilkaarlig Parti-

politikens Tunge. Det raske Menneske tæn-

ker stadig og altid paa, hvorledes han skal

ordne sit Liv og give det Indhold — her

føler han sig souverain ! Opstaar der der-

imod for Alvor Spørgsmaal om, han over-

hovedet skal leve, bliver han saa syg, at det
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gælder Liv eller Død, opgiver han selv alle

Dispositioner og kalder en Læge, hvem han

giver sig i Vold. Ja, selv en Læge gør

saaledes.

Forsvarssagen er saaledes den eneste Sag,

der netop er udenfor al Forhold til Parti-

politik. Den inaa ifølge sin Natur virke som

Sprængstof paa hver det Parti, der vil løse

den qua Parti.

Heri er altsaa i og for sig intet Forunder-

ligt. Men Fænomenet behøvede kun at være

rent forbigaaende. Var der naturlig Sammen-

hængskraft i Partierne, vilde man hurtig se,

at atter det Skilte bøjed' sig sammen. Sundt

politisk Instinkt taler imidlertid mod, at dette

vil komme til at ske for det trespaltede Re-

formpartis og for Højres Vedkommende. Og

hvorfor ?

Ja, for den, som ser dybere i Tingene,

ligger Forklaringen „snublende nær" : begge

Partier har allerede længe udelukkende haft

et Grundlag, som kun var Grundlag i den

Forstand, hvori Partipolitik tages i Danmark.

De holdtes sammen paa Traditionen og Disci-

plinen. Men dette er i Længden umuligt. Saa

længe de virkelig havde Sammenhængsevne

og Partistyrke, havde de da ogsaa et helt

andet Grundlag: socialt og økonomisk
Interesse-Fællesskab mellem Partiets

Medlemmer.

I Parlamentarismens Moder- og Mønster-

land, Storbritannien, beror den uskrevne For-

fatnings Funktions-Evne paa Tilstedeværelsen

af 2 Partier, der skifter til henholdsvis at

regere og kontrollere. De hed i gamle Dage

Torier og Whigger, senere Conservative og

Liberale, men Forholdet er bestandig det

samme: Partinavnene er Navne paa Parti-

Ramnier, Anskuelserne eller Sag-Indholdet har

indenfor begge idelig vekslet, og ikke sjæl-

dent har det ene Parti taget, ja endog lige-

frem gennemført et af det andets Program-

Sager. Thi den egenlige politiske Grund-

Modsætning i britisk Bevidsthed er kun een:

Modsætningen mellem dem, der regerer —
og Oppositionen. Det til enhver Tid over

Underhusets Majoritet raadende Parti har

Retten (og Pligten!) til at styre Landet,

heroverfor maa og skal der da staa et andet

Parti, som med Ubarmhjærtighed og Aar-

vaagenhed følger de Regerendes Færd, kon-

trollerer og kritiserer den, i enhver Fase

fremhæver Sagens anden Side — og der-

igennem dygtiggør sig selv til at tage Sty-

ret, naar „Pendulen" skal slaa tilbage, Tidens

„Skrue" gøre sin næste Omgang opad og

fremad i stik modsat Retning af den hid-

tidige.

Saaledes har de to Partier i Englands

nyere Historie igennem Aarene skiftet ind-

byrdes til at regere og kontrollere — og

Landet har staaet sig derved. Thi en saa-

dan „Partipolitik" er i allerhøjeste Samklang

med selve Samfundsudviklingens Lov, ja er

selve denne Lov, ført ud i døgnpolitisk

Praksis.

Men af noget Tilsvarende findes der i

Danmarks parlamentariske Historie intetsom-

helst Spor.

Den af de to Roller, som især kræver

politisk Sans, er Oppositionens. Netop her

glipper det da ogsaa fuldkommen for vor

paa politisk Begavelse ludfattige Nation. Da

de forenede Venstrepartier under Grundlovs-

kampen skulde føre Opposition, optraadte de

mod deres Lands Regering som Fjender,

overvældede den daglig med de taabeligste

og mest overdrevne Bebrejdelser for Alt mel-

lem Himmel og Jord, skød med andre Ord

til Stadighed langt ud over Maalet. Da

det derpaa efter Systemskiftet blev Højres

Tur at danne Oppositionen, begik Partiets

Tingmænd den stik modsatte Fejl : viste blot

Svaghed og Eftergivenhed, knurrede vel nok

af ' og til som Løver, men for altid tilsidst

at vise sig føjelige som Faar. I de mange

Aar, Venstre var Opposition, gik det ved
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alle Lejligheder, hvor det gjaldt, i Stykker

— Højre er det gaaet ligedan: en dansk

Opposition synes ikke at kunne andet.

Som Regeringspartier har derimod baade

Reformvenstre og Højre vist stor Styrke.

Men bortset fra den danske Rygsvaghed

overfor de til enhver Tid Herskende, som

herhjemme altid vil gøre et hvilketsomhelst

Regeringsparti Stillingen forholdsvis let uden-

for Rigsdagen, har denne Styrke mindre be-

roet paa medfødte Styreregenskaber hos de

ledende Personhgheder end paa det solide

Samfunds-Fundament, hvorpaa de to Partier

hvert for sig var bygget op. Baade Højre

og Reformvenstre havde i deres Regerings-

dages Blomstringstid virkelig Magt — ikke

fordi de (hvad begge troede) realiserede en

politisk Idé, men fordi de var et regerings-

gyldigt Udtryk for visse vældige Samfunds-

kræfter, for et naturligt Sammenspil mellem

ensartede sociale Magtfaktorer.

Kærnen i Reformpartiet var det gamle J.

A. Hansen'ske Bondevenne-Parti. Med genialt

politisk Instinkt startede, organiserede og

opdrog J. A. Hansen dette Parti paa ren

og skær socialøkonomisk Grund : ikke Frihed

og Lighed i ubestemt Almindelighed, men

den danske Bondes Emancipation — og heri

atter som Hovedsagen: Fæstejordens Over-

gang i den frigjorte Bondes Eje. Det var

et Program til at tage og føle paa, et Pro-

gram, der havde Bund i Virkeligheden og

strax bandt sin Mand, bandt Landets Bøn-

der til Fanen med de stærkeste personlige

Baand, Politik overhovedet kender: egen

social Værdighed og økonomisk Interesse.

DetProgram blev da ogsaa fuldstæn-

dig gennemført, ovenikøbet paa knap en

Menneskealder: fra Fyrrernes til Halvfjerd-

sernes Begyndelse. Men J. A. Hansen var

ikke til Sinds paa Bondens Vegne at lade

sig nøje hermed : social og økonomisk Lige-

stilling med Borgerstanden var nu ikke læn-

ger nck. Bonden havde faaet Blod paa

Tanden, den let vundne Jord gav ham

Appetit, nu vilde han Magt, vilde herske

over de andre. Men i Kraft af hvad?

Hvori skulde Adkomsten bestaa? Da var

det, man fandt Parlamentarismen. I Kraft

af Tallet, Flertallet, skulde Bønderne nu

rykke frem og op til at vorde Landets her-

skende Kaste.

I Modstand mod Parlamentarismens Dok-

trin dannedes netop det nuværende Højre.

Man skrev paa Fanen: Kongens Ret og T}ii)i-

genes Ligeberettigelse. Men Styrken til at

holde Venstre Stangen i en hel Menneske-

alder kunde saa vist ikke øses af disse

Slagord, der næppe nok stemmede med For-

fatningens inderste Væsen og slet ikke med

dens historiske Oprindelse. Nej, Styrken

østes atter her af en socialøkonomisk Kraft-

kilde: hvad man har kaldt „Bourgeoisiet i

By og paa Land" o: Byernes Borgerskab

i Alliance med Landets Herremænd og Pro-

prietærer. Godserne, de store Gaarde, den

flydende Kapital, de borgerlige Bynæringer,

de liberale Erhverv, Højkirken og Hæren —
en saa vældig Sum af sociale og økonomiske

Magtfaktorer, af Samfundskræfter, er saare

sjældent set paa eet politisk Brædt. Og hvad

der baade førte og holdt alle disse Elementer

sammen, var inderst inde et socialøkonomisk

Fællesinstinkt : „hellere maa vi dele Magten

mellem os, selv om ingen af os faar den

helt, end at give den i Hænderne paa Bøn-

derne". Den store Grundlovskamp blev, i

hvert Fald i Aarene fra 1872 til 1894,

faktisk og praktisk, hvad end Stikordene

lød paa, ført mod det oprykkende Bonde-

vælde — og bagefter har det jo da og-

saa noksom vist sig, at Instinktet var fuld-

kommen politisk rigtigt: Bondevælde er

Tyranni, Standen er som saadan ikke „regie-

rungsfiihig". Først da dette Instinkt blev

fordunklet i Bourgeoisiets Bevidsthed, da

„Agrarbevægelsen" og Liberalismen eller

Salonradikalismen havde sprængt store Styk-

ker ud af Højre og tilført Venstre et til-

strækkelig stort Overløber-Kontingent til, at
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det rent umiddelbare Syn paa „Oppositio- blot lige at nævne: det socialdemokratiske

nens" Hær slet ikke længer kunde faa ud- Partis vældige Væxt!

skilt Bondekofterne, saa var Højres Kraft Andetsteds har jeg alt ifjor (paa det store

brudt — og fra 1894 til 1901 smuldrede Haandværkermøde i Aalborg) peget paa, at

dets fordums Magt ganske naturlig hen.

Det er denne Smuldringsproces, der nu

har naaet sin Afslutning: Højres oprindelige

socialpolitiske Fundament er dels sunken i

Grus, dels revnet og søndret saa grundig,

at Partiet aldrig mere lader sig genopbygge

i sin forrige Skikkelse.

Med det Venstreparti, der under Navnet:

Reformvenstre kom til Roret i 1901, havde

Bondestanden sejret : den kunde endelig sætte

sin Hæl paa de andre Samfundsklasser. Til

vort Vælgerkorps netop deler sig i tre lige

store Dele: Agrargruppen, Lønarbejdergrup-

pen og en „Tredjestands"-Gruppe, omfatten-

de de borgerlige og liberale Erhverv.

Den første tilhører allerede de Radikale,

det nuværende Regeringsvenstre og de Fri-

konservative (i Ordets videste Forstand) —
hvad der bliver tilbage for et Fremtidens

Højre, turde derfor i det lange Løb næppe

blive mere end de faa Elementer, ethvert

politisk Parti altid vil bevare i Kraft af

at begynde med var derfor ogsaa Partiets Øjeblikkets mer eller mindre tilfældige Pro-

Magtvælde overmægtig stor: paa saa bredt

og solidt et socialøkonomisk Fundament som

Bondestanden hvilede den sikkert og trygt,

stod endog, tilsyneladende i alt Fald, urok-

kelig fast. Men man var bare kommen for

sent til det: „Bønder" var ikke mere slet

hen Bønder, som i gamle Dage. Hurtig

viste sig en indre Skillelinie: nu er der

ikke mere Tale om Bønder, men om Gaard-

mand og Husmand, to allerede (i social-

gram-Spørgsmaal. Af Lønarbejdergruppen

tilhører Byarbejderne for langt Størstedelen

Socialdemokratiet, om Landarbejderne vil

rimeligvis de Radikale i Landet kappes med

Socialisterne — ogsaa et reformdueligt Tory-

Styre havde dog utvivlsomt her fortrinlige

Chancer

!

Tilbage bliver „Tredjesianden". For Tiden

er ingen Gruppe mere politisk splittet end

netop den — forsaavidt den da ikke ligger

økonomisk Henseende) bestemt adskilte Sam- politisk „brak" eller uden politisk Mæle. I

fundsklasser. Realiter maa de Radikale ud-

vikle sig til et Husmandsparti, om de da

vil have nogen politisk Fremtid. Saa faar

de Bund, socialøkonomisk Bund under Fød-

derne. Salonradikalismen kan Partiet der-

imod ligesaa godt først som sidst pakke

paa Loftet som Fortidsskrammel.

Aalborg førte jeg netop et statistisk Sand-

synligheds-Bevis for, at den langt overvejen-

de Del af de 30 °/o af Landets Vælgere,

der hver Gang afholder sig fra at deltage i

Folketings-Valget, netop tilhører denne Grup-

pe, og jeg tilføiede, at Forklaringen delvis

var den, at denne Gruppes Vælgere for saa

stor en Del boede saaledes, at de paa For-

haand vidste, det ikke nyttede noget, de

stemte: de blev dog paa Landet stemt ned

af Bønderne, i Kjøbenhavn af Arbejderne.

Men med Forholdstalsvalgmaadens Indførelse

vil det blive anderledes. Med Forholdstal-

Den Lære, der lader sig uddrage af vort

Lands parlamentaristiske Historie, er da

uimodsigelig den : skal et Parti være leve-

dygtigt, have indre Sammenhængskraft og

ydre Bevægelighed, m. a. O. have Udsigt valgmaadens Indførelse vil Tredjestanden

til at blive en organisk Dannelse, maa det vaagne. Og det er nu en Gang min Tro,

bunde i bestemte ensartede socialøkonomiske at- det er den, som een Gang politisk vakt.

Instinkter og Interesser. Det mest iøjne- skal frelse Landet! Frelse vort Samfund

springende Bevis herpaa behøver jeg endda for indre Fordærv og ydre Undergang.
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Derfor turde næppe nogen politisk Pris

blive for høj, naar det gælder om at tilkøbe

sig Forholdstalsvalgmaadens Indførelse.

Dette er nu paa lang Sigt. Men paa

kort Sigt er det ikke meget anderledes.

At vække, hvad jeg ovenfor har kaldt

„Tredjestanden" til partipolitisk Bevidsthed —
at gøre de borgerlige og de liberale Erhvervs

Mænd begribeligt, at kun partipolitisk Sam-

menslutning kan redde deres sociale og øko-

nomiske Fællesinteresser fra at blive klemt

sønder mellem Bondestyre og Socialistregi-

mente — ja, selv blot det Elementære: at

faa Lægen, Læreren, Officereren, Embeds-

manden, den Industridrivende, Grossereren,

Detaillisten, Provinskøbstad-Beboeren og Kjø-

benhavneren, Landsbyhaandværkeren og Stor-

stadsfabrikanten, Marstal-Skipperen og Damp-

skibsrederen, Landhøkeren og Stormagasin-

direktøren (og med dem den Hær af Kom-

mis'er, Kontorister o. lign. „Medhjælpere",

som ikke er Lønarbejdere og derfor sociale

Medinteressenter) til Alle som En at begribe,

at deres Samfundsinteresse overfor Jordbesid-

derne (Agrarvælden) paa den ene Side og

Lønarbejderne (Socialdemokratiet) paa den

anden Side er haangribelig ensartet og altsaa

en Fællesinteresse, der søger politisk Udtryk

— ja, hvor vanskeligt vil dette Simple og

Selvfølgelige ikke være. Og dog vil først,

naar dette Fremtidens Parti er dannet, den

af al sand Konservatisme attraaede social-

økonomiske Ligevægt mellem Samfunds-Ele-

menterne indbyrdes ganske af sig selv komme

til Stede : netop fordi disse 3 Grupper, Agrar-

gruppen („de store og de smaa Bønder"),

Arbejdergruppen og „Tredjestand", er numerisk

lige store i Vælgertal, altsaa alle fødte Min-

dretal, vil intet Parti eller ingen Samfunds-

klasse kunne komme til at tyrannisere de

andre, men alle maa stadig „tale og dele

sig til Rette".

Med andre Ord: Samfundet vilde ved en

slig partipolitisk Tredeling have den størst

mulige Udsigt til at træde ind i en rolig

Udvikling under Rctfardighedens Tegn — saa

vist som Retfærdighed netop kun er et andet

Udtryk for Ligevægt.

Men Retfærdigheds-Kravet er just Kon-

servatismens Krav.

I første Linie bliver nu dette Krav at

stille i Henseende til, hvad der efter „Sy-

stemskiftet" er bleven proklameret som vort

Forfatningslivs Hovedhjørnesten: den frie og

lige Valgret. Uden Forholdstalsvalgmaade er

denne Valgret hverken /;/ eller lige, over-

hovedet ingen Valgret, men kun en Stemme-

ret. Under vor nuværende forældede Valg-

ordning forfalskes endog Valgrettens Resultat.

Den Halvfæstning eller Trefemtedelsfæstning,

som nu er vedtaget, har en overvældende

Majoritet af Landets Vælgere stemt imod —
Valgets virkelige Resultat var overhovedet

overfor Spørgsmaalet om Kjøbenhavns Land-

befæstning saa ganske aabenbart et: En ten-

eller — ikke desto mindre har Valgets tilfæl-

dige Udfald o: Fordelingen af Mandaterne

mellem Partierne, paa Trods af det numeriske

Styrkeforhold mellem disse muliggjort det

for et ringe Mindretal at tvinge sin, af den

almindelige Valgret forkastede Anskuelse igen-

nem. Efter dette maa dog vel alle ærlige

Mænd uden Hensyn til Partiforskel være enige

om, at den nuværende Valgordning, ja i det

Hele vor nuværende Forfatning, har dømt sig

selv. Den første Betingelse for, at der skal

kunne skaffes sunde partipolitiske Forhold

herhjemme, er en Grundlovsrevision.

Ogsaa det radikale Venstre har godt nok

forstaaet dette, men er for lidet — moderne

og forudseende til at tage Forholdstalsvalgmaa-

den op med paa sit Grundlovsprogram. Saa

meget mere bør de konservative Grupper for

Alvor føre denne Sag frem og derved be-

rede Vejen for Fremtidens Partidannelser.

Tiden for dette Kravs Gennemførelse er uaf-

viselig inde. Man behøver just ikke at være
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nogen Hejmdal for at høre det gro baade i

Bygrunden og i Markernes Muld. Hvor

meget politisk Uforstand og Uduelighed kan

forkludre og forspilde, har vi for nylig været

tilstrækkelig Vidne til. Men jeg vægrer mig

dog endnu ved at tro, at det virkelig skulde

kunne lykkes de Dilettanter, som for Tiden

kludrer med vor Politik, at kvæle Retfærdig-

hedskravet om Forholdstalsvalg i Væksten.

Bevægelsen til dens Gunst er forlængst begyndt

— „som en Susen i Kornet Sommerdag — den

vil voxe til en Brusen gennem Skovens Tag,

indlil at Vinden bærer med Tordenrøst den hen,

saa Intet, Intet høres uden den, uden den".

Paa den kan der rejses konscrvaliv Sam-

ling. At ville „samle" Forsvarssagens sande

Venner til ny Kamp sammen med de Højre-

Repræsentanter, der for Tusinder af Højre-

vælgere staar som dem, der sveg, da det

gjaldt, eller som dem, der dog i hvert Fald

har ladet sig overliste til at overgive Fæstningen

til dennes (indre) Fjender, er derimod i mine

Øjne upolitisk tænkt. Nu om nogensinde

bør dog Forsvarssagen ophøre at være en

Partisag, en Sag til særlig at samle Højre

om — thi hvad man end vil mene om de

Højre-Repræsentanter, der ved deres Afstem-

ning muliggjorde den nu vedtagne Forsvars-

ordning, Paiiid har de dog derved vitterlig

sprængt. Dette har fra Forsvarssagens Syns-

punkt i alle Tilfælde medført del Gode, at

denne Sag derved er bleven løftet ud af Parti-

rammerne og derigennem synes at have

vundet en bredere Basis i Folket end hidtil.

Daarskab vilde det da være, af lutter Iver

for at faa det gamle, sprængte Højre kun-

stig klinet sammen igen, atter at gøre denne

Sag til særligt Samlingsmærke for det kon-

servative eller et konservativt Parti. Den bør

tværtimod have Lov til at spænde over de

videst mulige Felter — netop uden Hensyn

til Partiskel, ikke forpagtes af nogen enkelt

Partigruppe (og mindst klædeligt vilde det

dog være, om det blev d'Hrr. Fæstningsned-

læggeres Forbundsfæller, der nu meldte sig

som de „ægte" Forsvarsvenner
!)

Nej, konservativ Partigerning (o : Politik,

som forbereder Dannelsen af Fremtidens kon-

servative Parti paa et sundt og frugtbart

Grundlag) kan de konservative Grupper nu

kun øve i Fællig om een eneste Sag: ved

nemlig at samarbejde om Gennemførelsen af

en Forfatningsforandring, der skaffer os For-

holdstalsvalg. Hertil bør ogsaa de hid-

tidige Højregruppers Landbo-Elementer kunne

medvirke — saa sandt som det i det lange

Løb netop ikke mindst vil være i Proprietær-

og Gaardmandsstandens velforstaaede Inter-

esse i Tide at faa sikret sig sin forholdsmæs-

sige Repræsentation paa Thinge. Utænkeligt

vilde det vel heller næppe være, at da der

i Højregrupperne i saa høj Grad savnes Fører-

Æmner, man da midlertidig fra alle Sider

indenfor Konservatismens Lejr kunde slutte

sig om Grev Frijs, hvis han var til at for-

maa til at stille sig i Spidsen for en saa-

dan (i Tid og Maal stærkt begrænset) „kon-

servativ Samling". Herved vilde da ogsaa

en effektiv Antipræference kunne blive betonet

som det i udenrigspolitisk Henseende bærende

Samfundsprincip — og man vilde herigennem

endda kunne haabe paa, at Konservatismen

selv ogsaa i de nærmeste Aar havde en

Fremtid for sig herhjemme.
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DANSK SKOLEMUSÆUM
Af Skoleinspektør R. C. MORTENSEN.

OM Udstillingers Betydning er der i Aar

diskuteret baade mundtligt og skriftligt

— Aarhusudstillingen har givet rig Anled-

ning dertil. Uden at komme nærmere ind

herpaa vil jeg sige, at den første jyske In-

dustriudstilling blev holdt 1876, og den

satte — al anden Betydning uanset —- en

Frugt, der fik meget stor Indflydelse paa

dansk Skoleliv. I det nævnte Aar blev der

nemlig for første Gang udstillet Skolemateriel

og Elevarbejder efter det Mønster, vi nu om

Dage kender saa godt fra mange senere Ud-

stillinger, og ved en enkelt Mand, Lærer

Emil Sauters, Energi blev denne Skolemate-

riel-Udstilling Grundlaget for et lille Musæum,

der en Tid var installeret i Gladsaxe Skole.

Men et Musæum dér var det jo en ren Me-

ningsløshed at opretholde. Det vidste Sauter

ogsaa godt, og han fik da flyttet det til

Gammel Kongevei og senere til Stormgade,

alt mens det stadig blev rigere paa Udstil-

lingsgenstande. Da Sauter døde, fik Justits-

raad Thomassen Posten som Musæets Be-

styrer, og han har haft den Glæde i denne

Sommer at faa et længe næret Ønske op-

fyldt: Musæet er flyttet bort fra de uhen-

sigtsmæssige Lokaler i Nr. 17 og har faaet

en hel Bygning til Disposition , nemlig det

gamle, eiendommelige Hus Nr. 3, der engang,

som det hedder i Kjøbenhavns Husmaalings-

protokol, eiedes af „hans Kongelige Høihed

Prins Carls Livkarl, Monsieur Trellund".

Hans Kongelige Høiheds Livkarl vilde

blive meget forbauset, om han kunde se,

hvad Eftertiden har fundet paa at bruge

hans Hus til. Han vilde i Stuerne finde op-

bevaret nogle Bjælker og Døre fra Rytter-

godsskolernes Tid; den Signalfløitc, Læreren

i „Indbyrdes Undervisning"s Tid brugte un-

der Læsningen; nogle gamle Kathedre og

Skolebænke, som man nutildags vilde anse

for Torturredskaber, men som i mere haard-

føre Tidsaldre var passende som Throne for

en Ungdomsundervisningsvindpaalægger og

som Siddebrædder for dem, der skulde have

Fibelen, Arithmetica tyronica , Homer og

andre Dannelsesmidler ind i Hjernen, hvad

de , som bekendt , nemmest opnaaede under

frygtelige Mishandliger — f. Ex. med Reb-

tamp eller Ferle (typiske Exemplarer findes paa

Musæet) — , saasom den i gamle Dage var

aldeles nødvendig , ikke alene for Kundska-

bernes Erhvervelse, men ogsaa for Moralens

Trivsel. Men desforuden vilde han finde

Sager, om hvis Brug han ikke kunde gøre

sig den rette Forestilling, og hvad Mere er:

Selv oplyste og dannede Skolemænd fra

hans Samtid, altsaa Fagfolk, der levede for

kun 200 Aar siden, vilde ikke kunne tænke

sig dem anvendt i Skolestuen.

Det, som for mig er det mest tiltrækkende

ved Skolemusæet, er netop, at det gennem

alt, hvad det opbevarer, giver Belærings-

kunstens og Opdragelseskunstens Historie,

viser den uhyre Forskel paa Før og Nu.

Musæet har herved en kulturhistorisk Be-

tydning, som ikke er mindre end de andre

— og mere kendte — Musæers. Forhen

kunde det imidlertid knibe haardt for det at

gøre sig gældende paa en passende Maade,

men nu er det da heldigvis kommen ind

under saadanne Former, at man uden at

blues kan tale om, at vi er blevne et Mu-

sæum rigere. Fremmede Skolemænd vil for-

bauses, naar de ser dette Musæum, thi det

er ikke let at paapege noget bedre ude i

den store Verden, ja i visse Retninger ikke

engang dets Lige. Enhver Faglærer vil det

indenfor hans Fags Grænser kunne give

rimelig Besked om Nutidens og om de hen-

farne Slægters Ideer om Fagets Methodik, og

han vil paa Læsestuen kunne studere Litera-

turen — Bibliotheket er under de nuværende

Ledere, Justitsraad Thomassen, Skoledirektør
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Joakim Larsen og Professor N. A. Larsen,

voxet enormt, saa at det nu maa regnes

med blandt Landets bedste.

En af de moderne Skolers værste Ulemper

er, at de har for mange Elever i Klasserne.

Dette har medført, at Vægtavlerne og i det

Hele Ting, der egner sig til Forevisning for

Mange paa een Gang, er komne saa stærkt

i Brug. I hele Europa har Forlæggere og

Tegnere i stigende Grad samarbeidet for at

fremskaffe gode Vægtavler — det maa da

glæde os at se, at Danmark i den Retning
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Dansk Skolemusæum

i flere Henseender er Xr. 1. Saadan Noget

som Balslev og Warmings botaniske Tavler

eller vore Anskuelsesundervisningsbilleder

(forøvrigt et aldeles misvisende Ord) har

ikke engang de store Kulturlande overtruffet

os i, og Balslev og Warmings Tavler sælges

da ogsaa til Tyskland, Rusland, England o.

s. v. i ret store Mængder. Paa et helt an-

det Felt staar vi ogsaa overmaade smukt,

det er med Hensyn til Udstopningskunst. At

gengive en død Fugl en aldeles korrekt

Stilling, mens man udstopper den, er lige

saa stor en Kunst som Billedhuggerens; det

Bedste, jeg i den Retning har set, er Sven-

skernes Arbeider, navnlig Gyllings og Kolt-

hoffs (Tyskernes her i Landet kendte Arbei-

der fortjener ikke engang at nævnes); men

man bør se f. Ex. Konservator Manniches

Skader, fremstillede i forskellige Stillinger,

eller de bedste af Pirtzels Arbeider, hvis

man vil have et Begreb om Udstopnings-

kunstens Standpunkt herhjemme. Kun kunde

man ønske, at Musæet havde endnu flere

Stoppere repræsenteret.

Kan man ikke faa udstoppede Dyr, kan

man jo nøies med Modeller ; Musæet eier

mange smukke og gode. Morsomme er den

vestnorske Lærer Lødøens Fiskemodeller.

Lødøen gik ud fra den fuldkommen rigtige

Forudsætning, at Naturhistorieundervisningen

bør baseres paa det Stof, der ligger Bør-

nene nærmest , og han lod dem da gennem

en Slags Sløidundervisning modellere især

Havfiskene og tog saaledes paa bedste Maade

deres Virksomhedstrang i Undervisningens

Tjeneste; senere gik der imidlertid Industri i

Foretagendet, der derved fik en anden Basis.

Musæet kan ogsaa opvise Frugter af de

Voxnes Husflid : En Landsbylærer kunde

ikke faa Raad til at købe en Elektricer-

maskine, men saa lavede han selv en; den

har virket udmærket, lige saa godt som en

af de fixere, Fabrikanterne har sendt i Han-

delen.

Modeller, Præparater, Billeder, Zoologi,

Botanik, Geologi, Geografi, Religion, Gymna-

stik, Tegning og Sang o. s. v., o. s. v., det

Hele kan synes et Virvar; men sindrigt ord-

net som alt nu er under Pladsforhold, der

er taalelige, medens de gamle var aldeles

utilstrækkelige, gør det sin Nytte og virker

til Gavn for de Hundreder af Lærere, der

søger Musæet.

At give dets Historie paa et Par Sider er

ugørligt; at nævne alle dets mangfoldige

„Numre" paa en lignende Plads er lige saa

umuligt. Gennem disse Linier har jeg kun

bedt om Tilladelse til at markere, at det

lille Frø, der nedlagdes i Aarhus 1876, in-

denfor Skoleverdenen har sat en Frugt, der

bevirker, at vi med stor Ære nævnes i Ud-

landets Fagpresse, og at vi — det beviser

de paa Musæet udstillede Genstande — i

flere Retninger har præsteret Undervisnings-

materiel, der staar paa Høide med eller over

det bedste af, hvad der existerer paa Ver-

densmarkedet, og at Aaret 1909, da Rigs-

dagen satte Skolemusæet i Stand til at præ-

sentere sig paa en værdig Maade, er et

Mærkeaar i dansk Skolehistorie.

-=>S0&@^

Trykfejl.
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DET STORE MØRKE KOMMER.
Af Knud Rasmussen.

I Tidernes Begyndelse levede Menneskene i et evigt Merke; det var Nat altid, og

ingen kendte Dagen.

Og Menneskenes Liv var evigt som Mørket, og ingen fandt Hvile i Døden.

Dengang syntes Verden meget lille, og man troede, at Bopladsens Møddmger var

Jordens Grænse; thi ingen havde nogensinde haft Udsyn over Landene.

Og der var ingen Maane og ingen Stjærner og ingen Tid; thi alt var uden Ende.

Og Livet levedes uden Glæder, og Menneskene brod sig ikke derom.

Da skreg pludselig engang en gammel Kvinde i Angst ud i Vejret:

» Tag Mørket fra os og giv os Lyset og Døden /«

Og den gamle blev hørt.

Dagen aabnede sit øje i Øst: Lyset vældede ud over Landene, og Døden løste

Sjælene fra de trætte Legemer.

Og Menneskene saa, at Jorden var fuld af Skønhed.

Og alle Sind aabnede sig for den store Glæde, der er Lyset

Gammel eskimoisk .Myte.

I.

JEG
sad udenfor mit Telt og legede med

mine Hunde; mine dejlige, glade Hunde.

Og med alle de springende, hialsende Dyr

omkring mig følte jeg i straalende sundt

Humør Glæden over at være deres Herre

og Ven.

Jeg uddelte smilende mine kaade Ordrer

om: „Løb" og „Bytte i Sigte", om: „Hurtig

Udrykning" og „Fare paa Færde" ; og Hun-

dene, der vidste, at det hele var Leg og

Løgn, adlød logrende og undrende.

Pludselig kunde jeg springe op, samle dem

alle om mig og pege op mod Fjældene:

„Bjørn, Bjørn!" Og straks skød de Ørerne

tilbage, slog Halerne i Vejret og snuste Luften

ind gennem Næseborene.

For det skulde da vel aldrig være Alvor

alligevel

!

Og saa fik de Signalet til vildt Løb,

studsede en Smule og kastede sig saa i

sejrsikker Galopade op gennem Dalen og ud

i Fjældene. Men længe varede det aldrig,

før de kom tilbage igen, slukørede, med de

lange, blodrøde Tunger ud af Halsen, svedige

og bebrejdende: „Blind Alarm! Men hvad gaar

der dog af dig?" bjæffede de og saa for-

nærmede ud, blot for at lade sig narre igen.

Den unge Arnajark, der var Kvinden i

vort Telt, stak en Gang imellem Hovedet ud

og lo over til mig. Glæden smittede. Hvor

var de dog gode allesammen, Hundene og

Arnajark og alle de andre: Jagtfæller, Ven-

ner, Veninder

!

Og saa dette bræfurede Grønland, som jeg

har valgt som min gode Part af den store Verden !

Kagssaluk med sine Drenge.
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Det store Mørke kommer

Isblink.

For Resten er der i Øjeblikket ikke nogen

som helst Anledning til Overstadighed, for vi

er inde i Aarets lunefuldeste og ubarmhjær-

tigste Periode. Det er Efteraar og netop paa

den Tid, hvor der altid hænger en Snestorm

over Hovedet paa alle Jægere, der færdes

ude.

Solen viser sig kun en Smule over Hori-

zonten, akkurat som en nysgærrig, der bare

lige vil se, hvordan Jorden klarer det.

Den hvide Sne dækker allerede Landene,

men Havet skærer endnu overmodigt Tænder

ad Kulden, som vil binde det.

„Nej — ikke for saadan en Smule!" brø-

ler det og ruller sine Dønninger ind over Ky-

sterne, hvor de stivner og straaler i blanke

Iskrystaller.

Aa — disse grønlandske Efteraarsdage,

naar Kampen mellem Mørket og Lj'^set staar

paa, uforglemmelige i deres Skønhed og ner-

vespændende i deres Rædsler! Luften fuld

af Afsked og Opgør, Storme og Hav i Ar-

mene paa hinanden, og de vældige Fjælde i

deres vilde Afgrundsstejlhed som tavse,

undrende Vidner.

Og Solen, Solen!

Der har man nu gaaet hele Sommeren

igennem og regnet det for en Selvfølge, at

den skinnede for én baade Dag og Nat, og

først nu, da den er ved at gaa under for

et helt Fjerdingaar, er det, som om man

pludselig opdager alt det uundværlige, den

gav, og at det store, kolde Mørke nu staar

lige ind ad Døren til en.

Og Solen hævner sig paa de utaknemlige

ved netop de sidste Gange den viser sig at

blænde med en Farvepragt, der er skønnere

og voldsommere end nogen Sommerdags.

Den er som en ung, dejlig Kvinde, der

dukker op, blot for at vise sig og gaa. Og

Himmel og Hav og Fjælde staar længe efter

flammende i sære Farver, og selv Skyerne, der

med Skumringen lister op over Horizonten,

bliver slaaet af den skønnes Refleks og rødmer.

Der er Koketteri over Solens Afsked ; men

Eskimoerne paastaar jo ogsaa, at den er en

Kvinde, der er bleven evig i sin Ungdom og

uforanderlig i sin Varme.

IL

W blir otte Vinterhuse her ved North-

Star-Bay og faar derfor ikke nogen uover-

kommelig Konkurrence paa Jagtmarkerne.

Men vi har mange Hunde, der skal fodres;

og en eksempelløs Række af Storme, lige

siden aabent Vand, er Skyld i, at vore Kød-

forraad kun er smaa. Vinterforsyningerne

maa vi ha' paa Glatisfangst.

Men alt dette Uvejr og den utaalelige Vejr-

fasthed i Teltene har i Forbindelse med den
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stadig svindende Dag og det fremvæltende

Mørke paa en mærkelig Maade lagt sig tungt

over Sindene. Det spores ganske vist ikke

i Almenhumøret paa Pladsen ; her spøges og

les som sædvanlig, og alle er glade som de,

der er sunde og har Mad nok foreløbig.

Alligevel ruger der en Tyngsel i Luften,

som ta'r Magten fra enkelte ; og en underlig

navnløs Angst, der ikke kan forklares, giver

sig Udbrud i uhyggelige Anfald af ubeher-

sket Hysteri, der saa længe Anfaldet staar

paa, ganske lammer Forstand og Bevidsthed.

Saadanne hysteriske Anfald, der er kendte

fra alle Naturmennesker, kan naturligvis, for-

anlediget ved en pludselig Skrækfølelse, og-

saa iagttages paa en hvilkensomhelst anden

Aarstid; men de er paafaldende almindelige

sent paa Efteraaret.

Det er det store Mørke, der kommer og

marerider de letvakte Fantasier; det er Raab

om Lys, en psykisk og fysisk Protest mod

en flere Maaneder lang Nat.

Det er derfor karakteristisk, at Eskimoerne,

trods deres levende Sans for Farver og Skøn-

hed, slet ikke synes om de knaldende Sol-

faldseffekter. Det er grimt, siger de og har

som sædvanligt rent praktiske, ganske usen-

timentale Grunde for deres Standpunkt.

Man kan aldrig finde noget smukt, mener

de, naar det bag al sin Herlighed kun rum-

Parti fra Evighedsfjorden.

mer Trusler. ig de ser sig derfor kun i

Stand til at opfatte den ganske himmelske

Farvefanfare som en ubehagelig meteorologisk

Melding om, at et Uvejr snart er over Fjæl-

dene; følgelig er de ganske uberørte af de

mange bedaarende Stemninger, der leger ud

over Landskabet.

Og det er vel snart for de mere raffine-

rede det vidunderligste ved denne sene Sol-

rødme, at den veksler i saa mange fine,

brogede Toner, at der ligesom sænker sig en

hel Farvedis ned over de nøgne Fjælde fra

de hvide Bræer.

Og hele det vilde, barske Land faar Lysets

vemodige Afsked over sig i alle de svindende

Farver. Ind i Mørket — for lange, kulde-

svangre Tider!

III.

Jeg gaar ind i mit Telt og slaar op i

Dagbogen; den 1., 2., 3., 4., 5. og 6. Ok-

tober: forbandet Blæsevejr, Sydveststorme

med Sne; Lamperne gaar stadig ud i Teltet,

selv indendørs er vi nedsyltede i Snesjap,

alt vort Tøj er fugtigt. Skindene, vi sover i,

klamme, og hvornaar skal vi dog faa tørret

nogetsomhelst — for det bliver vist aldrig

mere helt godt Vejr. Uh, dette Ælte! Det

gør en klam helt ind i Hjerteroden

!

Hvad er der nu løs? Raab og Skrig og
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vilde Aandesange udenfor. — Arnajark og

jeg styrter ud af Teltet.

Aah, er det ham igen, den unge fader-

løse f^itdlugtork ? Har han nu et af disse

Anfald igen? Arnajark giver et Skrig fra sig.

Nu har jeg minsandten aldrig .... han

gaar jo lige ud i Søen, og han kan jo ikke

svømme; saa er det nok bedst, jeg kommer

derop i Nærheden! Og jeg griber en lang

Kobbclrem for at have noget at hale ham

ind med og løber over til de andre Telte,

der ligger el Stykke fra vort.

Qitdlugtork er en

stor, ualmindelig

kraftig Fyr paa 30

Aar; i normal Til-

stand er han stærkt

tilbagetrukken, næ-

sten sky og genert

;

men under sine An-

fald af dette besyn-

derlige Hysteri bli-

ver han aldeles vild,

ødelægger og søn-

derslaar alt, hvad

han kommer i Nær-

heden af, og er far-

lig for dem, der kom-

mer ham for nær.

Han har haft mange

af disse Anfald i

den sidste Tid og

kan saamænd let ri-

sikere at blive ryd-

det af Vejen som

farlig for sine Om-

givelser. Forleden

forsøgte han under

et saadant Anfald

at gennembore os

med en Harpun ind

gennem Teltaabnin-

gen.

O" nu — hvad

ender dette her

med? Jeg ser, at han har en lang, spids

Flænsekniv i Haanden.

Da han er saa langt ude i Søen, at han

har svært ved at staa oprejst paa Bunden,

vender han pludselig om, falder, kommer dog

paa Benene igen og naar ind til Land uden

en tør Trevl paa Kroppen. En ung Pige,

„det lille Æg", som siges at være hans el-

skede, gaar bagefter ham for at passe paa

ham; alle andre holder sig i Afstand, for en-

gang imellem gør han Udfald med sin lange

Kniv højt hævet, og da maa „det lille Æg"
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redde sig i Løb og behændige Spring til Vaaben, foreslaas det, at han skal bindes;

Siden. men det gøres ikke længer nødigt, thi han

Eskimoerne, der er saa vante til den Slags holder pludselig inde med Aandesangen, fal-

Optrin, at det ikke længere gør noget uhyg- der slapt sammen og kommer. til sig selv.

geligt Indtryk paa dem, kan som sædvanlig I samme Øjeblik skælver han over hele Krop-

afvinde Situationen komiske Sider og skraa- pen af Kulde, han er atter sig selv, Menne-

ler af fuld Hals; og Qitdlugtork gaar videre ske igen, uden Forbindelse med de afdøde,

i sit drivvaade Tøj. Han kommer gan- — den tavse, sky Qitdlugtork.

ske tæt forbi mig; trods Kulden og det

vaade Tøj synes han slet ikke at fryse,

hans Øjne stirrer vildt omkring, underlig

rædde i Udtrykket, og det er, som om han

slet ikke ser nogen af os. Han synger en

Aandevise, uafbrudt, med feberhed Liden-

skab. „Det er de dødes

Sang", hvisker man til

™g> ?)0g det er de afdødes

Aander, han synger sam-

men med ; man siger, han

er lykkelig, derfor skælver

hans Stemme saa varmt."

Pludselig giver han sig

til at løbe og klatrer ud

paa en stejl Klippeskrænt,

der gaar lige ned i Havet;

her tør „det lille Æg" ikke

følge ham, for ingen, der

er ved sine Sansers fulde

Brug, kan gaa der. Men

han bevæger sig saa godt

som uden Fodfæste med

en Sikkerhed, der forbløffer

os alle. Saa er han oppe

paa Sletten igen et Øjeblik

efter og styrer ned mod

Teltene, hvor han gaar lige

ind i „den lille Søkonges*

Telt ; der er en 3 — 4 Smaa-

børn derinde. Men„Søkon-

gen" følger efter, og med

en Ro og en Selvbeherskelse,

som ene betinger det gode

Udfald, tager han Kniven

ud af Haanden paa den

gale. Nu da han er uden

Om Aftenen anraaber en gammel Kvinde,

Aisivark, sine Hjælpeaander for at faa Klar-

hed over Aarsagen til dette uendelige Uvejr.

Det vækker Opsigt, at Aanderne svarer hende,

at vor Boplads stadig er omsværmet af den

unge Oitdlugtork's Moders Sjæl ; hun længes

Bjørnejægeren Akumalinguark.
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efter sin Søn og har Medlidenhed med ham,

fordi han er bleven en ensom Mand; men

ved sin Nærværelse foraarsager hun stadig

Storm og Uvejr og Sønnens bestandig til-

bagevendende Anfald af Hysteri.

Jeg blader videre i min Dagbog. Det er

bevægede Introduktioner til Mørketiden.

IV.

Arnajark, den stakkels skikkelige Arnajark

rendte i et Anfald af Hysteri til Fjælds; der

mødte hun den nylig afdøde „Søkongeunges"

Aand, som vilde tage hende med Vold. Hun

slog ham fra sig og kom i stor Ophidselse

ned til mit Telt. Jeg var alene. Alt Blod

var løbet hende fra Kinderne, hun sang Aan-

deviser, saa Vejret var ved at gaa fra hende,

og morede sig med at stable alt muligt Skram

mel ude fra en gammel Teltring ved Siden

af, ind til mig. Da der ikke var mere Ra-

gelse at finde, tog hun en Sten, der var saa

stor, at hun knap kunde løfte den, og væl-

tede den ind i Teltet til mig. Det hele fore-

gik med en saadan komisk Alvor og med en

saa udsøgt Omhyggelighed, at det var, som

om hun bragte mig noget, jeg i lange Tider

havde savnet og nu endelig fik. Og hun

nikkede til mig, alvorlig og ansvarsbevidst,

som om hun vilde sige: „Ja, vi to skal nu

nok klare Livets Vanskeligheder sammen".

Da hun saa havde staaet et Øjeblik og

med største Tilfredshed havde mønstret alt

det Møddingskrammel , hun omhyggeligt

havde anbragt rundt omkring i mit Telt,

styrtede hun pludselig ud, tog sirligt hop-

pende smaa kokette Tilløb og slog saa Kol-

bøtter i forbløffende Fart Dalen til Ende for-

an mig, med et usigelig komisk forbavset

Udtryk i Ansigtet, og alle mine Hunde hal-

sende efter sig i oprigtig Undren. Saa

rejste hun sig igen, bankede sig i Hovedet

med smaa Sten, og før jeg kunde forhindre

det, sønderrev hun sine nye Ræveskindsklæ-

der, som hun lige havde faaet, og som hun

havde været saa stolt af, — og vilde derpaa

kaste sig ud i Havet. Jeg fik nu med stort

Besvær baaret hende op til Teltet, hvor hun

endelig kom til Fornuft igen.

Langsomt vendte saa Rødmen tilbage i

hendes Kinder, og med største Forbavselse

betragtede hun nu alle de Besynderligheder,

hun havde begavet mig med.

Saadanne Anfald varer sjældent mere end

en halv Times Tid og har som forstaaeligt

en stærk fysisk Udmattelse til Følge.

Ogsaa Inaluk, den omhyggelige, rare, altid

renlige „Tarm", bedriver en Dag mærkelige

Ting under et saadant Anfald. Manden bry-

des længe med hende, men opgiver det, da

han ikke kan magte hende. Hun har faaet

den fikse Idé, at hun absolut maa have fat

paa et Stykke Tang, vader ud i Søen om-

trent til Halsen og naar med Nød og næppe

Land igen, sejrstolt, som om hun havde

sat en Verdensrekord; og saa smider hun

atter Tangen ud i Søen, stadig med den

store Alvor over alt, hvad hun foretager sig,

ligesom for at bevise, at det hele kun var

en Demonstration, og løber derpaa til Fjælds

med alt det vaade Tøj slaskende om sig.

Under alt dette er Manden ganske rolig

gaaet ud i Kajak, som om det hele absolut

ikke vedkom ham, og sætter fast i en stor

Hvalros lige ud for Bopladsen.

Inaluk ender stærkt forkommen og rød over

hele Kroppen i mit Telt, hvor vi maa brydes med

hende, da hun vil oversmøre vore Ansigter med

Sod og Spæk, — kommer endelig til sig selv

og ender i min Sovepose. Varm The!

Saaledes glider vi ind i Mørket under en

vis Angst og Bæven, og vi raaber med hin

gamle Sagnkvinde ud i Vejret og Snestor-

mene vort fortvivlede:

Tag Mørket fra os og giv os Lyscl!

-^>^-
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DET FØRSTE RADIKALE MINISTERIUM

Af Dr. H. L. Møller.

I.

I
Tidsrummet 23. Juli 1908—28. Oktober

1909 har Danmark haft 5 forskellige

Ministerier : 1) /. C. Christensens første Mi-

nisterium, der omdannedes den 24. Juli 1908,

da Alberti og Ole Hansen traadte ud af det,

og Jensen-Sønderup, N. Neergaard og Anders

Nielsen kom ind i Stedet. 2) /. C. Christensens

andet Ministerium, der den 12. Oktober s. A,

som Følge af Albertikatastrofen afløstes af

3) Ministeriet Xeergaard. Dette sad indtil

16. August 1909, da det gav Plads for

4) Ministeriet Holstein-Ledreborg, som igen

faldt ved Folketingets Afstemning den 22.

Oktober. Den sidste Krise førte endelig til

Dannelsen af 5) den første danske radikale

Venstreregering: Ministeriet Zahle af 28.

Oktober.

„Dette er jo næsten græske Tilstande",

vil mange, baade hjemme og ude, tænke, og

vist er det, at Danmark herigennem har sat

en smuk, maaske uovertruffen Rekord paa

Ministerkrisernes Omraade. Saa usikre og

forvirrede er de politiske Forhold blevet hos

os, blot otte Aar efter, at Folketingsparla-

mentarismen i Danmark indviedes med Sy-

stemskiftet 1901. Dengang herskede i Folke-

tinget det almægtige Venstrereformparti, som

havde henved ^/^ af Tingets Mandater; det

stod endnu i halvt Forbund med det social-

demokratiske Parti, og de to andre Grupper

i Tinget : det forhandlende Venstre og Højre,

var faatallige, svage og modfaldne. Nu

sidder Reformpartiet tilbage med næppe ^/^

af Mandaterne: 27 Pladser i alt. Folke-

tinget har intet andet Flertalsparti, en Rege-

ring kan støtte sig til; det er opløst i 7

Mindretal, og ved Siden af disse findes

endda adskillige Løsgængere. Ministeriet

Zahle er udgaaet af et Mindretal, der kun

tæller 16 Medlemmer ~\- 4 Løsgængere.

En Følge af denne politiske Opløsning har

det allerede været, at „det parlamentariske

Krav" har maattet omsættes fra positiv til

negativ Form. Oprindelig lød det saaledes:

Et Ministerium skal eje Folketingets Tillid

for at kunne blive ved Roret. Nu maa man

nøjes med den mere beskedne Formel: et

Ministerium har Ret til at blive siddende, saa

længe Folketinget ikke udtrykkelig har udtalt

sin Mistillid til det. Mindretalsstyret er saa-

ledes betingelsesvis anerkendt som berettiget

Led i det parlamentariske System herhjemme.

Et Ministerium, der kun støtter sig til et

Mindretal i Folketinget, kan føre Regeringen

saa længe, indtil det faar et Mistillidsvotum

af Tinget. Det er ikke engang forpligtet til

straks ved sin Tiltrædelse at appellere til

Vælgerne gennem en Opløsning af Folke-

tinget; det kan sidde „paa forventet Tillægs-

bevilling" af Vælgernes Tillid.

Denne gradvise Nedstemning af det parla-

mentariske Krav illustreres derved, at medens

J. C. Christensens første Ministerium straks

ved sin Dannelse fik en Tillidserklæring af

Folketinget, har intet af de senere Ministerier

søgt eller faaet en saadan. Konsejlspræsident

Neergaard erklærede i sin Programtale den

15. Oktober i Fjor, at hans Regering „stolede

paa Folketingets Støtte", men han krævede

ingen positiv Tilkendegivelse af, om han

havde den. Grev Holstein-Ledreborg udtalte

sig i sin Programtale i Folketinget den 25.

August ikke med et eneste Ord om sit Mi-

nisteriums parlamentariske Adkomst, men

kun om dets nærmeste politiske Opgave

:

Forsvarssagens Løsning. Heller ikke fra

Folketingets Side blev Ministeriets parla-

135



Det første radikale Ministerium

mentariske Basis nærmere belyst; man gik

med en mærkelig Tavshed hen over dette

Spørgsmaal. Og dog var dette Ministerium

vor første Mindretalsregering efter System-

skiftet: det var udgaaet fra 3 Venstregrupper,

som tilsammen kun talte 49 af Folketingets

1 14 Medlemmer.

Først da Efteraarsrigsdagen var traadt

sammen, blev Spørgsmaalet om Ministeriet

Holstein-Ledreborgs Forhold til Parlamenta-

rismen taget op. Grev Holsteins Efterfølger

i Embedet, Folketingsmand Zahle, spurgte

paa Finanslovbehandlingens første Dag Kon-

sejlspræsidenten : „om dette Ministerium er

et parlamentarisk Ministerium, der som Eksi

stenshctingelse kræver et Flertal i dette Ting".*)

Han syntes hermed at ville tilkendegive, at han

endnu hyldede den oprindelige Opfattelse af

Folketingsparlamentarismen : et parlamentarisk

Ministerium skal have Støtte af og nyde

Tillid hos et Flertal i Folketinget. Zahle

understregede yderligere denne Opfattelse den

tølgende Dag under Forhandlingerne om et

Mistillidsvotum til Regeringen: „Vi har Mis-

tillid til det hele Ministerium, fordi det er et

Ministerium, der har prøvet paa at satte sig

til rette uden forud at have sikret sig et par-

lamentarisk Flertal i dette Ting".*) Grev

Holstein maa siges at have delt sin Efter-

følgers Forstaaelse af det parlamentariske

Krav, thi han udtalte under den samme

Debat; „Jeg ønskede kun at danne et Mi-

nisterium, bygget paa Venstregrupperne,

skønt jeg meget vel indsaa, al det ikke kunde

kaldes et parlamentarisk Ministerium, da de

kun repræsenterede et Mindretal"'.*) Saaledes

var Cheferne for det femte og sjette Venstre-

ministerium endnu den 21. Oktober 1909

enige om, at et Ministerium kun er parla-

mentarisk, naar det støtter sig til et P^olke-

tingsflertal.

Piben fik imidlertid en anden Lyd, saa-

snart Ministeriet Zahle var dannet. Den ny

*) Udhævet her.

Konsejlspræsident sagde i sin Programtale

den 3. November. „Det bliver sagt om

dette Ministerium, at det ikke er parlamenta-

risk. Dette er urigtigt". Det havde ganske

vist kun Tilsagn om direkte Støtte fra et

Mindretal i Tinget: det radikale Venstres 20

Medlemmer og de 24 Socialdemokrater, men:

„I samme Øjeblik, der er et Flertal i dette

Ting mod Ministeriet, vil det vise sig, at

dette Ministerium er et rent og skært parla-

mentarisk Ministerium; thi i samme Øjeblik

vil Appellen til Vælgerne følge". Ifølge det

radikale Venstres Opfattelse af 3. Nov. 1909

er en Regering altsaaa ren og skær parla-

mentarisk, naar blot den ikke sidder et Mis-

tillidsvotum overhørig ; den kan foreløbig godt

„sætte sig til rette uden forud at have sikret

sig et parlamentarisk Flertal i dette Ting"

(jfr. Zahles Opfattelse den 21. Oktober).

Den i Mellemtiden foregaaede Metarmorfose

af Parlamentarismens Ide kan illustreres ved

Forholdet mellem de to Ord, det strenge

:

„Hvo, som ikke er med mig, er imod mig",

og det mildere: „Hvo, som ikke er imod

mig, er med mig". Det maa siges at have

lettet Fødselsveerne ved det første radikale

Venstreministeriums Tilblivelse ikke lidet, at

Metamorfosen fra den strengere til den

mildere Form netop fuldbyrdedes i Dagene

mellem den 21. Oktober og den 3. No-

vember.

Af alt dette kan Godtfolk i Danmark nu

lære, at Parlamentarismen ikke hører til de

monumentale Grundsætninger, der troner i

evig, uforanderlig Majestæt højt over Døgnets

Kævl og Vrøvl. Den ejer P'orvandlingsevnen

i sig, og dens Indtræden i en ny Fase falder

undertiden paa e.i mærkelig Maade sammen

med, hvad „Omstændighederne" i Øjeblikket

gør ønskeligt.

II.

Maa det nu end erkendes, at det var

nødvendigt at anvende den mildere Fortolk-

ning af Begrebet Parlamentarisme for over-
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hovedet at faa dannet en ny parlamentarisk

Regering i Danmark efter Ministeriet Holsteins

Afgang den 22. Oktober, saa kan der dog

spørges: Var den Vej, Kronen efter Grev

Holsteins Raad valgte at gaa: at betro det

radikale Venstre det ny Ministeriums Dan-

nelse, den eneste rette eller blot den natur-

ligste? Kunde der ikke paa Grundlag af den

nuværende Partistilling i Folketinget være

dannet en anden Regering med bedre parla-

mentarisk Rygstød, end Ministeriet Zahle kan

siges at have? Hertil maa der sikkert svares

jo. Der kunde af Krisen være fremgaaet et

nyt Venstreministerium paa nøjagtig samme

parlamentariske Grund, som Ministeriet Hol-

stein-Ledreborg stod paa: de tre forsvars-

venlige Venstregrupper -j- „den sunde Fornuft

hos de andre Partier" in casu hos Folketingets

Højre. Dette Parti viste ved sine Afstem-

ninger den 22. Oktober over de forskellige

Mistillidsvota, der var foreslaaede i Folke-

tinget mod det forrige Ministerium, at det vel

ønskede Grev Holsteins Tilbagetræden, men

ikke stræbte det forsvarsvenlige Venstremini-

sterium efter Livet. Hvis de tre Venstre-

grupper, der havde støttet Ministeriet Holstein,

havde villet overtage Dannelsen af den ny

Regering, og denne havde paataget sig den

loyale Gennemførelse af de nylig vedtagne

Forsvarslove, kunde en saadan Regering i

den kommende Tid have gjort Regning paa

afgjort Velvilje fra Folketingets Højres Side,

selv om den iøvrigt var fremtraadt som ren

og skær Venstreregering.

Folketingets Højre (14-Mands Gruppen)

ser det som en politisk Hovedopgave for sig i

den nærmeste Fremtid at fremskaffe de

bedste Betingelser for et videre Samarbejde

med de forsvarsvenlige Venstregrupper, saa-

ledes som dette med Held blev indledet og

gennemført paa mange Steder i Landet ved

Valget den 25. Maj. Det Resultat, der

naaedes ved Forsvarsforliget i September,

hviler jo ikke paa nogen særlig fast Grund:

bag de forsvarsvenlige Partier staar 165—

170,000 Vælgere, bag den radikal-socialistiske

Alliance 150—155,000. Det lille Overtal

af forsvarsvenlige Stemmer kan snart gaa

med i Løbet, hvis der ikke tilvejebringes et

stærkt Sammenhold i denne Sag mellem de

Partier, der har ført Forliget igennem. Des-

uden skal og maa den nyskabte Ordning,

der paa saa mange Punkter er præget af

Halvhed og Uklarhed, i Fremtiden styrkes

og udvikles, hvis Nationen med blot nogen-

lunde Tryghed skal kunne se denne Fremtid

i Møde. Ogsaa af den Grund er det nød-

vendigt, at Højre og det forsvarsvenlige

Venstre finder hinanden i loyalt Samarbejde

mod fælles Modstandere.

Folketingets Højres Optræden mod Grev

Holstein stod ikke i Modstrid med denne

Erkendelse hos Partiet: den var tværtimod

begrundet i, at Partiet i den afgaaede Kon-

sejlspræsidents Forbliven saa en afgjort

Hindring for, at det begyndte Samarbejde

kunde føres videre paa lige og hæderlige

Vilkaar for begge Parter. Dette synes de 3

forsvarsvenlige Venstregrupper ikke at have

villet eller kunnet se, skønt det blev klart

og stærkt betonet fra Højres Side under

Forhandlingen i Folketinget. I hvert Fald

erklærede det samlede Ministerium sig soli-

darisk med Konsejlspræsidenten i hans Mel-

lemværende med Højregruppen. I og for sig

behøvede dette nu ikke at betyde, at det

var udelukket at gense Ministeriets øvrige

Medlemmer i en ny Regering. Da Ministeriet

Neergaard gik af, var det jo ogsaa, fordi

alle dets Medlemmer (med Undtagelse af den

„fungerende" Landbrugsminister) stod „soli-

dariske" i en Sag, og det en saadan, som

var af uendelig større Betydning end den

Episode, der gav Stødet til Ministeriet Hol-

steins Fald. Ikke desmindre saa man hele

Ministeriet Neergaard — med to ikke fri-

villige Undtagelser — gaa igen i Ministeriet

Holstein. Mere havde Solidariteten i Juli

ikke haft at betyde, uagtet „den store Sag"

var prisgivet af Ministeriet af 16. August,
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hvorfor skulde Solidariteten i Oktober da

have mere vidtrækkende Konsekvenser? Her-

paa skylder de tre forsvarsvenlige Venstre-

grupper endnu Almenheden en Forklaring,

og saa længe denne ikke foreligger, vil den

Mistanke desværre ikke helt kunne fortage

sig, at de afgaaede Ministre nyttede Lejlig-

heden ved Grev Holsteins Fald til at slippe

bort fra det yderst ubehagelige Ansvar, som

særlig Statsfinansernes Tilstand betyngede Re-

geringen med. Ej heller vil man kunne se

bort fra den Antagelse, at man fra denne

Side har krympet sig ved aabent at vedgaa,

at man fremdeles maatte regne med Højres

Velvilje for at beholde parlamentarisk Grund

under Fødderne.

Hvad den egentlige Grund nu end maatte

være, viste det sig straks efter Ministeriet

Holsteins Fald, at de 3 forbundne Venstre-

grupper ikke længere vilde bære Regeringens

Byrde. Kronen følte sig da forpligtet til at

drage den yderste parlamentariske Konsekvens

af Begivenhederne; den fulgte den afgaaede

Konsejlspræsidents Raad, og Danmark fik

saaledes sin første radikale Regering: det

sjette Venstreministerium, Ministeriet Zahle af

28. Oktober 1909.

III.

Man skulde vente, at jo mere rendyrket

det parlamentariske System blev i Danmark,

des mere skulde ogsaa den Grundsætning

haandhæves, at Ministeriet kun sammensættes

af saadanne Mænd, som den almindelige Valg-

ret i Forvejen har kaaret ved at give dem

Sæde i det folkevalgte Ting. Det første Sy-

stemskifteministerium (Deuntzer) opfyldte vist-

nok ikke dette Krav, men det var jo heller

ikke dannet ad rent parlamentarisk Vej.

J. C. Christensens to Ministerier svarede

derimod saa nogenlunde til Idealet: af 8

Medlemmer havde de 7 Sæde i Folketinget,

kun Grev Råben var kommet ind udefra, og

dette fandt en rimelig Forklaring deri, at

Udenrigsministeremner — for visse Aarsa-

gers Skyld — nu een Gang ikke ret gror

i den rene Folkeligheds Jordbund. Men

allerede ved Ministeriet Neergaards Dannelse

begyndte del at knibe: det talte tre „ikke

folkevalgte" Medlemmer. I Ministeriet Hol-

stein maatte man tage selve Konsejlspræsi-

denten udefra, og det første radikale Mini-

nisterium har blandt sine 9 Medlemmer kun

4 egentlig „folkevalgte" : Folketingsmændene

Zahle, Krabbe, Poul Christensen, Munch;

saa er der en Repræsentant for Landstinget:

Finansminister Dr, Brandes, hvilket ikke har

været set siden Systemskiftet, endvidere 2 af

af den almindelige Valgret vragede: Kultus-

minister Nielsen og Trafikminister Jensen-

Onsted, der begge maatte bide i Græsset

som Valgkandidater den 25. Maj, endelig 2

Ou/siders : Udenrigsminister Scavenius og

Handelsminister Weimann.

Der er givet en officiøs Forklaring paa denne

underlig uparlamentariske Fremgangsmaade

ved Dannelsen af et „rent og skært" par-

lamentarisk Ministerium : Det radikale Ven-

stre var saa faatalligt i Folketinget, at man

af Hensyn til dets Deltagelse i Arbejdet paa

Rigsdagen ikke turde blotte det for flere

„Kræfter" end de 4, man satte ind i Rege-

ringen. Denne Forklaring faar staa ved sit

Værd ; i hvert Fald er den fulgte Fremgangs-

maade et yderligere Tegn paa den mærkelige

Elasticitet, hvormed det parlamentariske Sy-

stem er benaadet, og som efterhaanden mu-

ligvis vil føre til, at man ikke veed, hvilke

§§ i Systemet der indeholder Reglerne, og:

hvilke der rummer Undtagelserne. Praktisk

set vil det naturligvis være nyttigt for et

lille Regeringsparti, der skal stræbe efter at

blive større, at tage en udentings Trafikmi-

nister og Handelsminister; det kan nemlig

formodes, at den første med alle de milde

Gaver, han raader over, vil være særlig egnet

til at erobre en Landkreds, og den sidste vil

have gode Chancer i en omstridt Bykreds.

Hofiy soil, (jui iiial y peiisc!

Er det nu saa som saa med flere af de en-
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kelte Ministres parlamentariske Kvalifikationer, Jensen-Sønderups Stilling som første Direktør

staar det heller ikke særlig godt til med den

politiske Homogenitet. Den ny Udenrigsmi-

nister er endnu et Spørgsmaalstegn, men det

kan indtil videre stærkt betvivles, om han

deler sin Kollega, Indenrigsminister Munchs

folkeretlige Teorier om Danmarks Forpligtelser

som neutral Stat. Forsvarsminister Krabbes

Standpunkt i Militærspørgsmaalet er, saavidt

•det kendes, ikke helt vadskægte radikalt. En-

delig har Finansminister Brandes allerede

under Finanslovens første Behandling lagt

saa kætterske Anskuelser for Dagen paa det

toldpolitiske Omraade, at radikale Blade har

maattet bringe Fortielsessystemet til Anven-

delse i deres Referater af hans Rigsdagstaler.

Imidlertid tør man dog indtil videre gaa ud

fra, at der i Ministeriet Zahle er Enighed

om Stillingen til de Sager, der staar først

paa Regeringens Program : „Udrensningen

€fter Alberti", Sparsommelighed i Statshus-

holdningen og Gennemførelsen af en ny mid-

lertidig Valgkredsordning.

Det første Punkt paa Udrensningsprogram-

met er Gennemførelsen af Rigsretstiltale mod

de tidligere Ministre Sigurd Berg og J. C. Chri-

stensen. Efter at Folketinget har nedsat et

Udvalg til eventuelt at fremkomme med For-

slag til en Aktionsordre i denne Sag, maa

det vistnok antages, at dette Punkt vil blive

gennemført efter Ministeriets Ønske. En

Kommission er nedsat til at undersøge Spørgs-

maalet om Statsembedsmænds Adgang til

private Erhverv og om Rigsdagsmænds An-

sættelse i eller Forfremmelse i statslønnede

Stillinger og derpaa at komme med Forslag

til en „Udrensning" i disse Forhold. Der-

med er dette Spørgsmaal forsaavidt midlerti-

dig taget ud af den politiske Dagsorden.

Interessant vil det dog blive at se, om Rege-

ringen i en nær Fremtid vil statuere flere

Eksempler end det, den allerede „paa en

Maade" er statueret ved Kontorchef Halds

Afskedigelse. Nærmest ligger det at spørge

:

hvad vil man gøre ved den fhv. Minister

i Statshypotekbanken ? Den nuværende Kon-

sejlspræsident og Justitsminister har, mens

han endnu sad paa Oppositionens Bænk, brugt

saa stærke Ord om denne Mands Udnæv-

nelse til denne Stilling, at han endog har

betegnet den som Toppunktet af politisk

Korruption her til Lands. Det synes derefter

næsten umuligt, at Ministeriet Zahle kan lade

Jensen-Sønderup beholde denne Post; paa

den anden Side ses det ikke rigtig, hvad

man venter efter, hvis man agter at afske-

dige ham fra den. Her er en Gaade, som

i Øjeblikket ikke er let at løse for dem,

der tror det ny Ministeriums højtidelige For-

sikring om, at dets Handlinger som Regering

altid skal svare til dets Ord som Opposition.

Hvis Rigsretsaktionen mod Berg ogJ.C. Chri-

stensen bliver fremmet, vil „Udrensningspro-

cessen" i øvrigt næppe give Stof til nogen

Konflikt mellem Ministeriet og Folketingsfler-

tallet. I Øjeblikket kan det heller ikke skøn-

nes, om det Forslag til en ny midlertidig

Valgkredsordning, som Regeringen nu har

forelagt, vil kunne afføde „den Appel til

Vælgerne", der skulde sætte Ministeriet Zahle

fast i den parlamentariske Sadel.

Derimod kan det muligvis ventes, at Kon-

flikten udspringer af Spørgsmaalet om en Ned-

sættelse af de overordentlige Bevillinger til For-

svaret, som findes paa det Forslag til Finanslov,

Finansminister Neergaard forelagde ved Rigs-

dagssamlingens Begyndelse. Hans Efterfølger,

Dr. Brandes, der ikke selv har Ansvar for

dette Forslags Indhold, har, som rimeligt er,

forbeholdt Regeringen Ret til i stort Omfang

at foreslaa Nedsættelser paa Udgiftssiden ved

Forslagets anden Behandling i Folketinget

efter Jul. Dette Forbehold er saare vel be-

grundet i det store Underskud, som allerede

det indeværende Aar har bragt i Statens

Husholdning, og som truer med at komme

igen i næste Finansaar.

Imidlertid er det givet, at hvis Regerin-

gen vil lade disse Nedsættelser i væsentlig

139



Det første radikale Ministerium

Grad gaa ud over de ekstraordinære Bevil-

linger til Forsvaret, bør dette møde og vil

dette møde den skarpeste Modstand fra det

Flertal i Folketinget, som har gennemført

Forsvarsforliget. Flertallet kan her faa en meget

stærk Stilling over for Regeringen ; thi der er

allerede ved særlig Lov skaffet Dækning for alt,

hvad den nj' Forsvarsordning vil koste, baade

i Tillæg til de aarlige Udgifter og til For-

rentning af Størstedelen af de 31^2 ^bil-

lioner Kroner, som er bevilget til overordent-

lige Forsvarsforanstaltninger. Den Forhøj-

else af Formue- og Indkomstskatten, som

skal bruges hertil, er vedtaget af Rigsdagen

under den udtrykkelige Forudsætning, at den

alene skal anvendes paa denne Maade. Det

vil derfor være et afgjort Brud paa Tro og

Love, hvis Ministeriet vil beklippe Forsvars-

bevillingerne under Paaskud af, at der ikke

er Penge i Kassen til disse Udgifter. Og

det tør haabes, at hvis de 3 forbundne Ven-

stregrupper paa dette Punkt vil staa fast

sammen med Højre, vil ogsaa Ministeriet lide

et afgjort Nederlag, om det tager Konflikten

med Folketingsflertallet og „Appellen til Væl-

gerne" paa dette Spørgsmaal. I saa Fald

vil det egentlige Skel ved et muligt Opløs-

ningsvalg til Folketinget komme til at ligge

gunstigere for de forsvarsvenlige Partier, end

det laa den 25. Maj i Fjor, nemlig med den

Forskel, at J. C. Christensens Folk da vil

være paa den rette Side af Skellet. Saa vil

Appellen til Vælgerne fra det første radikale

Ministerium forhaabentlig blive fulgt af et Svar

fra Vælgerne, som straks vil klare Spørgmaalet

om dette Ministeriums Eksistensberettigelse.
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SKIFTINGEN
Af Selma LagerlOf.

TROLDEN kom listende gennem Skoven

med sin Unge siddende i en Birkebarks-

pose, som hun havde paa Ryggen. Ungen

var stor og hæslig med Haar som Børster,

Tænder som Syle og en Klo paa Lillefinge-

ren, men Troldkællingen troede naturligvis,

at der ikke var dejligere Barn til i Verden.

Bedst som hun nu gik, kom hun til et

Sted, hvor Skoven aabnede sig lidt. Vejen

var knudret og glat af Trærødder, der snoe-

de sig over den som et knyttet Næt. Og

paa Vejen kom en Bonde ridende med sin

Kone.

Troldkællingen vilde netop til at smutte

ind i Skoven igen, for at ingen skulde se

hende, men saa lagde hun Mærke til, at

Bondekonen havde et Barn paa Armen, og

det bragte hende paa andre Tanker. Hun

listede sig nærmere hen til Vejen og krøb

om bag en Nøddebusk. „Jeg vil se, om

Menneskebarnet er ligesaa kønt som mit",

tænkte Trolden.

Men i sin Ivrighed bøjede hun sig for

langt ud af Busken, og da de ridende nær-

mede sig, fik Hestene Øje paa det store sorte

Troldehoved. De blev bange, rejste sig paa

Bagbenene og satte afsted i vildt Løb. Bon-

den og hans Kone var lige ved at blive ka-

stet af. De udstødte et Skrig, bøjede sig

forover for at fat i Tøjlerne, og et Øjeblik

efter var de borte.

Troldkællingen satte et surt Ansigt op af

Ærgrelse. Hun havde knap faaet Menneske-

barnet at se. Men i det samme blev hun

grulig glad, for der laa Barnet jo paa Jor-

den lige foran hende. Det var faldet Konen

ud af Armene, da Hesten sprang til Side.

Barnet var faldet paa en Bunke visne

Blade og var fuldkommen uskadt. Det skreg

højt af Forskrækkelse over Faldet, men da

Troldkællingen bøjede sig ned over det, blev

det saa fornøjet over det mærkelige Syn, at

det tav og smilede og rakte Haanden i Vej-

ret for at rykke i hendes sorte Skæg.

Men Trolden stod ganske overvældet og

betragtede Menneskebarnet. Hun saa paa de

smaa Hænder med de rosenrøde Negle, paa

de klare blaa Øjne og den lille Mund. Hun

følte paa det bløde Haar, strøg det nedad

Kinderne og kunde ikke komme sig af sin

Forundring over, at et Barn kunde være saa

lyst og blødt og fint.

Lige med et slængte Troldkællingen den

Birkebarks Pose af Ryggen, tog sin egen

Unge ud og satte den ned ved Siden af

Menneskebarnet. Og da hun saa, hvad for

en Forskel der var mellem Børnene, kunde

hun ikke lade være at hyle af Arrigskab.

Imidlertid havde Bonden og hans Kone

faaet Magt med Hestene og vendte om for

at lede efter deres Barn. Da Troldkællingen

hørte dem nærme sig, blev hun næsten græ-

defærdig, for hun havde ikke endnu set sig

mæt paa Menneskebarnet. Hun blev staa-

ende, til hun omtrent kunde se de ridende,

da tog hun en rask Beslutning. Hun lod

sin Unge ligge paa Vejen, men Menneske-

barnet puttede hun i den Birkebarks Pose og

løb til Skovs med det.

Knap var Trolden forsvunden i Skoven,,

før Bonden og hans Kone kom ridende.

Det var et Par prægtige Bønderfolk, rige

og ansete og med en god Gaard under

Bjergaasen. De havde været gift i mange

Aar, men havde kun det ene Barn. Saa

man kan nok forstaa, de var ivrige efter at

finde det igen.

Konen var et Par Hestelængder foran

Manden og fik først Øje paa Barnet, der laa
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paa Vejen. Det skreg af alle Kræfter for at

kalde Troldkællingen tilbage, og Bondekonen

maatte allerede paa Brølet have kunnet høre,

hvad Slags Barn det var, men hun havde

Ængstet sig for, at den lille havde slaaet sig

ihjel i Faldet, og da hun hørte Skriget,

tænkte hun kun, at det var godt, han var i

Live. „Der ligger Barnet," raabte hun til

Manden, og i det samme lod hun sig glide

ned fra Sadlen og løb hen til Troldebarnet.

Da Bonden naaede hende, sad hun ved

Vejen og vendte og drejede Barnet og

saa ud som en, der ikke kan tro sine egne

Øjne. „Ikke havde mit Barn Tænder som

en Snogebrod," sagde hun, og hendes Stem-

me udtrykte større og større Forfærdelse.

„Ikke havde mit Barn Haar som Svinebør-

ster. Ikke havde mit Barn Klo paa Lille-

fingeren."

Bonden kunde ikke tro andet, end at hans

Kone var gaaet fra Forstanden, og nu sprang

han af Hesten. „Se paa Barnet, og sig mig,

om du kan forstaa, hvorfor det er blevet

saa forandret," sagde Konen og rakte ham

det. Han tog det, men aldrig saa snart

havde han kastet et Blik paa det, før han

spyttede tre Gange og kastede det fra sig.

„Det er jo en Troldunge," sagde Bonden.

„Det er ikke vort Barn." Hans Kone sad

endnu ved Vejen. Hun var ikke snarraadig

og kunde ikke klare sig, hvad der var sket.

„Men hvad er det, du gør med Barnet?"

spurgte hun. — „Kan du ikke se, det er

en Skifting r" sagde Manden. „Troldene har

set deres Snit, mens Hestene løb. De har

stjaalet vort Barn og lagt et af deres egne

i Stedet." — „Men hvor er mit Barn da

nu?'' sagde Konen. — „Det er saa hos

Troldene," svarede Manden.

Nu omsider fattede Konen hele Ulykken.

Hun segnede om, og Manden troede, hun

skulde opgive Aanden.

„Vort Barn kan jo ikke være langt borte,"

sagde Manden og søgte at trøste hende,

skønt han selv ikke havde meget Haab.

„Lad os prøve at gaa ind i Skoven og lede."

Saa bandt han Hestene ved et Træ og gik

ind i Krattet. Hans Kone rejste sig ogsaa

for at gaa med, men da saa hun, at Trold-

ungen laa paa Jorden, udsat for at blive

trampet ihjel af Hestene, der var urolige over

hans Nærhed og slog vildt bag ud den ene

Gang efter den anden. Det gøs i hende,

da hun modstræbende rørte ved Skiftingen,

men hun flyttede ham alligevel, saa Heste-

hovene ikke kunde naa ham.

„Her ligger den Rangle, som vort Barn

havde i Haanden, da du tabte det", raabte

Bonden inde fra Skoven. „Nu ved jeg, at

jeg er paa Sporet." Konen skyndte sig

efter ham, og de gik længe i Skoven og

ledte. Men de fandt hverken Barn eller

Trold, og da Tusmørket faldt paa, maatte de

vende tilbage til Hestene.

Konen græd og vred sine Hænder.

Manden gik med haardt sammenpresset

Mund og sagde ikke et Ord for at trøste

hende. Han var af en god, gammel Slægt,

der vilde været uddød, dersom han ikke

havde faaet en Søn. Han gik nu og var

harmfuld paa sin Hustru, fordi hun havde tabt

Barnet. Det skulde hun da først og fremst

have holdt fast paa. Men da han saa, hvor

bedrøvet hun var, nænnede han ikke at be-

brejde hende det.

Bonden havde allerede hjulpet sin Kone

op i Sadlen, da hun kom i Tanker om Skif-

tingen. „Hvad skal vi gøre med Trold-

ungen?" udbrød hun. — ,,Ja, hvor er den

blevet af?" sagde Manden. — „Han ligger

derinde under Busken." — „Der ligger han

jo godt nok," sagde Manden og smilede bit-

tert. — „Vi bliver vel nødt til at tage ham

med. Vi kan da ikke lade ham ligge her

i den vilde Skov." •— „Jo, hvorfor ikke det?"

sagde Bonden og satte Foden i Stigbøjlen.

Konen syntes, at Manden havde ganske

Ret. De behøvede da ikke at tage sig af

Troldens Barn, og hun satte Hesten i Gang.

Men hun havde et blidt og barmhjertigt Sind,
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og lige med eet blev det hende umuligt at

drage videre. „Nej, det er dog et Barn,"

sagde hun. „Jeg kan ikke lade det ligge

her til Føde for Ulvene, du maa række mig

Ungen!" — »Nej, det gør jeg ikke," sagde

Manden. „Han ligger godt, hvor han ligger."

— „Dersom du ikke giver mig ham nu,

saa bliver jeg nødt til at vende tilbage i

Aften og hente ham," sagde Konen. — „Jeg

tror ikke, det er nok med, at Trolden har

forbyttet mit Barn," sagde han. „Han har

ogsaa forvendt min Kones Sind." Men i

det samme tog han dog Barnet op og rakte

sin Kone det, for han havde stor Kærlighed

til hende og var vant til at gøre hende til

Vilje.

Næste Dag var Ulykken bekendt over hele

Sognet, og alle gamle og kloge Folk skyndte

sig til Bondegaarden for at give gode Raad.

„Hvem der har faaet en Skifting til Huse,

skal give ham Prygl hver Dag med en haard

Kæp," sagde en af de gamle. — „Hvorfor

skal man handle saa ilde med ham?" spurgte

Konen. „Styg er han, men han har jo ikke

gjort noget ondt." — „Jo, hvis man slaar

Ungen, til der flyder Blod, kommer Trolden

til sidst farende, slænger ens eget Barn

til en og tager sit med sig. Jeg ved

mange, der har baaret sig saadan ad for at

faa deres Børn igen." — „Men de Børn

har ikke levet længe," sagde en af de andre

gamle Kvinder, og Bondekonen tænkte ved

sig selv, at det Middel kunde hun ikke

bruge. Det var hende umuligt.

Henad Aften, da Bondekonen var alene i

Stuen med Skiftingen, kom hun pludselig til

at længes saa heftig efter sit eget Barn, at

hun ikke vidste, hvordan hun skulde holde

det ud. „Maaske jeg alligevel skulde prøve,

det, de raadede til", tænkte hun, men hun

kunde ikke.

I det samme kom Manden ind i Stuen

med en Kæp i Haanden og spurgte efter

Skiftingen. Konen forstod, at Manden havde

i Sinde at følge de kloge Koners Raad og
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prygle Troldebarnet for at faa sit eget til-

bage. „Det er godt, han gør det," tænkte

hun. „Jeg er saa tosset. Jeg kunde aldrig

slaa et uskyldigt Barn."

Men aldrig saa snart havde Manden givet

Troldebarnet et Rap, før Konen foer hen og

greb ham i Armen. „Nej, slaa ikke, slaa

ikke!" bad hun. — „Du vil nok ikke have

dit Barn igen," sagde Manden og søgte at

gøre sig fri. — „Jo, vist vil jeg have det

igen, men ikke paa denne Maade," sagde

Konen. Manden løftede nu Armen til et nyt

Slag, men før det faldt, havde Konen kastet

sig over Barnet, saa Slaget traf hendes Ryg.

„Gud hjælpe mig," sagde Manden, „nu ser

jeg, at du vil lave det saadan, at vort Barn

bliver hos Troldene hele sit Liv." Han blev

staaende og ventede, men hans Kone blev

liggende for hans Fødder og dækkede Bar-

net. Da kastede Manden Kæppen og gik

sin Vej i Harme. Bagefter undrede det ham,

at han ikke havde udført sit Forsæt til

Trods for sin Kone, men der var noget, der

kuede ham, naar han var sammen med

hende. Han kunde ikke gøre hende imod.

Et Par Dage gik med Sorg og Savn. Det,

der allermest pinte Konen og gjorde hendes

Smerte dobbelt stor, var at hun havde det

Troldebarn at sørge for. For dets Skyld

maatte hun døje saa meget ondt, at det

næsten betog hende Evnen til at savne sit

eget Barn.

„Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal give

Skiftingen at spise," sagde hun en Morgen

til sin Mand. „Han rører ikke noget af det,

jeg sætter for ham." — „Det er ikke saa

underligt," sagde Manden. „Du ved da nok,

at Trolde ikke spiser andet end Frøer og

Mus." — „Men du kan da ikke forlange,

at jeg skal gaa ud i Kæret og hente Føde

til ham?" sagde Konen. — „Nej, jeg for-

langer ikke noget af den Slags," svarede

Bonden. „Jeg synes, det bedste vilde være,

om han sultede ihjel."

Hele Ugen gik, uden at Bondekonen var
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i Stand til at faa Troldungen til at spise

noget. Den laa kun og skreg i \'uggen og

biev saa mager og ussel, at der næsten ikke

var noget tilbage af den. Bondekonen stil-

lede al den gode Mad, hun lavede, op rundt

om ham, men Skiftingen fnyste og spyttede

kun, naar hun vilde have ham til at smage

paa de lækre Sager. En Aften, da Trolde-

barnet saa ud, som om det var ved at dø

af Sult, kom Katten ind i Stuen med en

Mus i Munden. Bondekonen rev Musen fra

Katten, kastede den hen til Barnet og gik

hurtig ud for at blive fri for at se Trolde-

barnet spise.

Men da Bonden opdagede, at hans Kone

virkelig tog sig over at samle Frøer og Ed-

derkopper til Skiftingen, fik han saadan Lede

ved hende, at han knap kunde skjule det.

Han kunde ikke overvinde sig til at sige

hende et venligt Ord, og havde det ikke

været for den underlige Magts Skyld, hun

altid havde haft over ham, havde han straks

forladt hende. Tjenestefolkene begyndte og-

saa at lade det mangle paa Lydighed og Ag-

telse overfor Husmoderen, uden at Manden

ænsede det.

Konen indsaa snart, at blev hun ved at

holde sin Haand over Skiftingen, vilde hun

faa det svært baade med sin Mand og med

Tjenestefolk og Naboer, men hun var nu en-

gang saadan, at naar der var en, som alle

andre hadede, saa maatte hun sætte al sin

Kraft ind paa at hjælpe og beskytte saadan

en Stakkel. Og jo mere hun lod og døjede

for Skiftingens Skyld, jo trofastere vaagede

hun over, at der ikke skete ham noget ondt.

En l-'ormiddag et Far Aar efter sad Bon-

dekonen alene inde i Stuen og syede den

ene Lap efter den anden paa en lille Barne-

kofte. „Aa ja, aa ja," tænkte hun, mens

hun syede, „den, der maa sørge for en an-

dens Barn, har ikke glade Dage."

Hun syede og syede, men Hullerne var

saa mange og saa store, at hun fik Taarer

i Øjnene, da hun saa dem. „Men det ved

jeg," tænkte hun, „at var det min egen

Søns Kofte, jeg lappede, da vilde jeg ikke

tælle Hullerne."

„Jeg har det sandelig strengt med den

Skifting," tænkte Konen, da hun opdagede

et nyt Hul. „Det bedste vilde være at gaa

langt ind i Skoven med ham, saa langt, at

han ikke kunde finde hjem, og lade ham

blive der."

„Skønt, jeg behøvede ikke at gøre mig

saa megen Ulejlighed for at blive af med

ham," blev hun lidt efter ved. „Jeg be-

høvede kun at lade ham være uden Tilsyn

et Øjeblik, saa faldt han nok i Brønden og

druknede, eller i Ilden og brændte, eller blev

bidt af Hunden eller sparket af Hestene eller

slaaet ihjel af Karlene. Ja, det var en let

Sag at blive af med ham, for gal og vild

er han, og der er ingen, som ikke hader

ham. Jeg er vis paa, at dersom jeg ikke

havde ham hos mig altid, skulde nok en

eller anden se sit Snit og slaa ham ihjel."

Hun gik hen og saa paa Barnet, der laa

og sov henne i en Krog af Stuen. Det var

voxet meget og var endnu langt grimmere,,

end da hun saa det første Gang. Det havde

store tykke Læber, Øjenbrynene var som to

stive Børster, og Huden var næsten brun.

„At lappe dit Tøj og passe dig kunde

endda gaa an," tænkte hun, „naar jeg ikke

havde værre Sorger for din Skyld. Man

skulde næsten tro, jeg havde mistet min

Forstand, at jeg vil lide saa meget tor dig,

der ikke er andet end en styg Trold. Min

Mand ledes ved mig. Karlene foragter mig,

Pigerne haaner mig, Katten hvæser af mig,

og I lunden hyler, naar den ser mig, og det

er altsammen din Skyld."

„Men det at baade Dyr og Mennesker

hader mig, er endda ikke det værste," ved-

blev hun eftertænksom. „Det værste er, at

hver Gang jeg ser dig, længes jeg efter min
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egen Søn. Aa, mit kære Barn, mit eget

kære Barn, hvor er du nu ? Sover du nu

paa Mos og Kviste hos Troldkællingen?"

I det samme gik Døren op, og Konen gik

hen til Bordet med Sytøjet. Det var Manden,

der kom ind. Han smilede og talte i en

venligere Tone, end han længe havde gjort.

„Der er Marked i Nabosognet i Dag",

sagde han. „Skulde vi tage derhen ?" —
„Ja, det vil jeg gerne," sagde Konen og

blev glad. — „Saa gør dig hurtig i Stand,"

sagde Manden. „Vi er nødt til at gaa, for

Hestene er i Marken, men vi naar det nok

i rette Tid, naar vi gaar over Bjerget."

Kort efter stod Konen paa Trappen i sin

Stadsdragt. Det var det fornøjeligste, der

var hændt hende i flere Aar, og hun havde

helt glemt Troldebarnet, „men," tænkte hun

pludselig, „maaske min Mand vil lokke mig

med, for at en af Karlene kan slaa Barnet

ihjel, mens jeg er borte." Hun gik strax

ind i Stuen og kom tilbage med den store

Troldunge paa Armen. „Kan du ikke lade

Skiftingen blive hjemme?" sagde Manden,

men han lo og var i godt Lune. — »Nej,

jeg tør ikke gaa fra ham," sagde hun. —
„Ja, det maa du selv om," sagde Bonden,

„men tungt bliver det at bære saadan en

op ad Bjerget."

De begav sig nu afsted, men det var

tunge Bakker, en hel Bjergryg, de skulde

over, inden de kom til Nabosognet. Konen

blev saa træt, at hun til sidst knap kunde

flytte Benene. Den ene Gang efter den

anden prøvede hun paa at faa den store

Dreng til at gaa selv, men han vilde ikke.

Manden var hele Tiden fornøjet og saa

venlig, som han ikke havde været, siden de

mistede Barnet. „Nu kan du give mig

Skiftingen," sagde han, „saa skal jeg bære

ham lidt." — „Aa, jeg kan nok," sagde

Konen, „du skal ikke have Besvær af det

Utyske." — „Hvorfor skal du trækkes med

ham alene?" sagde han og tog Skiftingen.

Lige der, hvor Bonden tog Barnet, var

Vejen værst. Den gik smal og glat paa

Randen af en Afgrund, og der var ikke stor

Plads at sætte Foden paa. Konen gik bag-

efter, og hun blev pludselig saa bange for,,

at der skulde hænde Manden noget, mens

han gik der og bar paa Barnet. „Gaa for-

sigtigt her," raabte hun. Hun syntes, han

gik saa rask og uforsigtigt, at han maatte

falde. Strax efter snublede han ogsaa og

var lige ved at tabe Ungen ned i Afgrunden.

„Tænk, om Barnet nu var faldet, saa havde

vi været af med det for bestandig," tænkte

hun. Men i samme Øjeblik stod det klart

for hende, at det var Mandens Mening at se

sit Snit til at kaste Barnet ned og bagefter

lade, som om det var sket af Vanvare. „Ak
ja, saadan er det!" tænkte hun. „Han har

fundet paa alt dette for at kunne gøre det

af med Barnet, uden at jeg mærkede, at han

gjorde det med Vilje. Ja, var det ikke det

bedste, jeg lod ham faa sin Vilje?"

Atter snublede Manden over en løs Sten,

atter var Barnet lige ved at falde ud af

Armene paa ham. „Giv mig Barnet! Du
taber det," sagde Konen. — »Nej," sagde

Manden, „jeg skal nok være forsigtig." —
„Giv mig det nu," sagde Konen, „du har

allerede snublet to Gange."

I samme Øjeblik snublede Manden for

tredje Gang. Han strakte Armene ud for

at holde sig ved en Træstamme, og Barnet

faldt. Konen kom lige bag efter, og skønt

hun netop havde tænkt, at det vilde gøre

godt at blive af med Skiftingen, bøjede hun

sig hurtig ned, fik fat i en Flig af Barnets

Kofte og trak det op paa Vejen igen. Da

vendte Manden sig om til hende. Hans

Ansigt var nu stygt og fortrukket. „Du

var ikke saa hurtig, da du tabte vort Barn

i Skoven," sagde han mørk.

Hans Kone sagde ikke noget. Hun sad

paa Vejen og græd over, at Mandens Venlig-

hed kun havde været paataget. — „Hvad

græder du for?" sagde han haardt. „Det

havde vel ikke gjort saa meget, om jeg
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havde tabt Ungen. Kom nu, det er sent."

— „Jeg tror ikke, jeg har Lyst at gaa til

Marked," sagde Konen. — „Aa nej, jeg

har ogsaa tabt Lysten," sagde han. — „Jeg

vil hellere gaa hjem," sagde Konen. — „Ja,

hvorfor skulde vi gaa længere, naar det ikke

fornøjer os," sagde Manden og var enig

med hende.

Paa Hjemvejen gik Manden og tænkte paa,

hvor længe han mon kunde holde ud med

Konen. Naar han blot turde bruge sin

Husbondsret og kue hendes Vilje, saa skulde

det nok blive godt imellem dem, tænkte han,

men som det nu var, vilde han helst af med

hende. Han var nær ved at bruge Vold

imod hende og rive Barnet fra hende, men

i det samme mødte han hendes Blik, der

hvilede saa sorgfuldt og tungsindigt paa ham,

at han ikke formaaede at gaa frem med

Strenghed overfor hende. For hendes Sorgs

Skyld lagde han Baand paa sig, som han

hidtil havde gjort, og alt blev som før.

Nu gik der igen et Par Aar, og saa kom

der en Sommernat, da der blev Ildebrand i

Bondegaarden. Da Folkene vaagnede, var

Stue og Kamre fulde af Røg, og hele Loftet

var et Ildhav. Der var ikke Tale om at

slukke eller redde, det gjaldt kun om at

styrte ud for ikke at brænde inde.

Bonden var naaet ud paa Gaardspladsen

og stod og saa paa det brændende Hus.

„Jeg vilde nok vide, hvem der har gjort

mig delte," udbrød han. — „Hvem andre kar;

det være end Skiftingen?" sagde en af

Karlene. „Det har længe været hans Leg

at samle Kvas og stikke Ild paa det." —
„I Gaar bar han en stor Bunke Kvas op

paa Loftet," sagde Pigen. „Han skulde lige

til at stikke Ild paa den, da jeg kom og

opdagede ham." — „Han har nok tændt

Ild paa det igen i Aftes," sagde Karlen.

„I kan ialtfald være vis paa, at det er ham,

der har gjort L^^lykken."

„Naar han nu bare maatte brænde inde,

saa skulde jeg ikke beklage mig over, at

han har gjort det af med min gamle Gaard."

Idet han sagde dette, kom hans Kone ud af

Huset slæbende paa Barnet. Bonden foer

hen, greb Barnet, løftede det højt paa sine

Arme og kastede det ind i Huset igen. Lige

i det Øjeblik slog Ilden ud af Tag og

Vinduer, og Heden var forfærdelig. Konen

saa paa sin Mand et Øjebhk, ligbleg af

Rædsel, derpaa vendte hun sig og ilede ind

i Huset efter Barnet. „Mig er det lige

meget, om du brænder inde," raabte Bonden

efter hende. Men hun kom ud igen med

Barnet i Favnen. Hun var stærkt forbrændt

paa Hænderne, og Haaret var næsten af-

svedet. Ingen sagde et Ord til hende, da

hun kom tilbage. Hun gik hen til Brønden,

slukkede nogle Gnister, der ulmede i Kanten

af hendes Kjole, og satte sig ned paa Jorden.

Troldebarnet laa paa hendes Skød og faldt

snart i Søvn. men hun sad ret op og ned

og lysvaagen og stirrede hen for sig med

sørgmodige Øjne. Der kom en hel Mængde

Mennesker til Stede for at slukke, men ingen

talte til hende. Det lod nu til, at alle syn-

tes, der var noget stygt eller forhexet ved

hende, som vakte Skræk og Afsky.

Ved Daggry, da Ilden var slukket, gik

Bonden hen til hende. „Jeg kan ikke holde

det ud længer," sagde han, „jeg kan ikke

leve sammen med Trolde, skønt jeg kun

nødig forlader dig. Nu gaar jeg min Vej

og kommer ikke mer igen."

Da Konen hørte disse Ord og strax efter

saa Manden vende sig om for at gaa sin

Vej, gav det et Sæt i hende, som om hun vilde

ile efter ham, men Troldebarnet laa tungt

i hendes Skød. Hun syntes ikke at have

Kræfter til at ryste det af sig, men blev

siddende.
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Men næppe var Bonden kommen ind i

Skoven og var begyndt at gaa op ad Bjer-

get, før han saa en lille Dreng komme ned

af Bakkerne i fuldt Lob. Han var skøn

som et ungt Træ, rank og svaj, og hans Øjne

skinnede som blaat Staal. „Se, saadan vilde

min Søn [nu have været, hvis jeg havde

faaet Lov at beholde ham," tænkte Bonden.

„En saadan Arving kunde jeg have haft.

Det havde været noget andet end det sorte

Utyske, som min Hustru har bragt til Huse."

„Goddag," sagde Bonden, „hvorhen gaar

Vejen?" — „Goddag," sagde Drengen og

rakte ham Haanden, „kan I gætte, hvem jeg

er, skal I faa at vide, hvor jeg gaar hen."

— Da Bonden hørte Stemmen, blev han

bleg. „Jeg kender den Stemme," sagde han.

„Hvis ikke min Søn var hos Troldene, vilde

jeg tro, det var dig." —
- „Ja, nu gættede I

rigtig. Far," sagde Drengen og lo. „Og

siden I gætter rigtig, skal jeg sige jer, at

jeg er paa Vej ned til Mor." — Du skal

ikke gaa til din Mor," sagde Bonden. „Hun

bryder sig ikke om dig. Hun har ikke

Hjerte for andre end en stor, grim Trold-

unge." — ,. Siger I det. Far!" sagde Dren-

gen og saa Faderen dybt ind i Øjnene.

„Saa er det maaske bedst, jeg bliver hos

jer nu foreløbig."

Bonden var saa glad over Barnet, at han

fik Taarer i Øjnene. „Ja, bliv du hos mig,"

sagde han, og tog Drengen i sine Arme og

kyssede ham. Han var ligesom bange for

at miste ham igen, turde ikke sætte ham

ned paa Jorden, men gik videre med Barnet

paa Armen.

Da han havde gaaet et . Par Skridt, gav

den lille sig til at snakke og sludre. „Det

er da godt, I ikke bærer mig, som I bar

Skiftingen," sagde Drengen. — „Hvad mener

du med det?" spurgte Bonden. — „Jo,

Troldkællingen gik med mig paa den anden

Side Kløften, og hver Gang I snublede med

hendes Barn, snublede hun med mig." —
„Naa, saa I gik paa den anden Side Kløf-

ten!" sagde Bonden og blev med eet be-

tænkelig. — „Aldrig har jeg været saa

bange," sagde Drengen. „Da I kastede

Troldebarnet i Kløften, vilde Trolden kaste

mig bagefter. Havde Mor ikke været saa

flink til at redde den anden —

"

Bonden sagtnede sine Skridt op ad Bjer-

get og spurgte imens Drengen ud. „Du maa

fortælle mig, hvordan du har haft det hos

Troldene." — „Engang imellem var det

slemt," sagde den lille, „men naar bare

Mor var god imod Troldebarnet, saa var

Troldkællingen god imod mig."

„Slog hun dig, min Dreng?" spurgte

Bonden. — „Ikke tiere, end naar I slog

hendes Barn." — „Hvad Mad fik du?"

spurgte Bonden. — „Hver Gang I gav

Skiftingen Edderkopper og Mus, fik jeg Smør

og Brød, men naar I bød Troldungen Brød

og Kød, bød Troldene mig Snoge og Skrup-

tudser. Den aller første Tid var jeg nær

ved at sulte ihjel. Hvis ikke Mor den Gang

havde vist større Barmhjertighed end I andre,

saa havde det været forbi med mig."

Da Barnet sagde dette, vendte Bonden om

og gik rask ned i Dalen henad sin Gaard

til. „Jeg ved ikke, hvor det kommer sig,"

sagde han, „men naar jeg rører ved dig,

synes jeg, jeg kan mærke Brandlugt, og dit

Haar ser ud, som om det var svedet af

Ild." — „Det er ikke saa underligt," sagde

Drengen. „I Nat, da I smed Troldebarnet

ind i det brændende Hus, blev jeg ogsaa

kastet i Ilden, og havde Mor ikke reddet

Troldungen, saa var jeg brændt levende op."

Bonden fik saadant Hastværk, at han

næsten løb for at komme tilbage til sit

Hjem og sin Hustru. Men pludselig blev

han staaende: „Nu maa du sige mig, hvor-

dan det gik til, at Troldene gav dig fri,"

sagde han. — „Da Mor havde ofret det,

der var hende kærere end Livet, havde Trol-

dene ikke længer Magt over mig, men lod

mig gaa," sagde Barnet. — „Havde hun ofret

det, der var hende kærere end Livet?" sagde
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Bonden. — „Ja, det havde hun da, da hun

lod jer gaa uden at gøre Forsøg paa at

holde jer tilbage," sagde Barnet.

Konen sad endnu paa samme Sted ved

Brønden. Hun sov ikke, men hun var

greben af en underlig Forstenelse. Hun

kunde ikke røre sig, og hun lagde ikke

mere Mærke til, hvad der foregik omkring

hende, end om hun havde været død. Da

hørte hun sin Mands Stemme kalde paa

hende, og derved begyndte hendes Hjerte

atter at banke, og Livet vaagnede i hende.

Hun slog Øjnene op og saa sig om som en,

der vaagner af Søvne. Det var højlys Dag.

Solen skinnede, og Fuglene sang, og hun

sj'ntes, det var umuligt, at hun endnu havde

sin Ulykke at bære paa saa skøn en Mor-

gen. Saa fik hun Øje paa de forkullede

Bjælker, der laa, hvor Gaarden havde staaet,

og en hel Del Mennesker med sodede Hæn-

der og Ansigter, og hun huskede, at hun

vaagnede op til endnu større Ulykke end

nogensinde før, men alligevel havde hun en

Fornemmelse af, at Sorgen nu var til Ende.

Hun saa efter Skiftingen. Han laa ikke

mere paa hendes Skød og var ikke i Nær-

heden. Havde alt været som før, vilde hun

have styrtet op og ledt efter ham, men nu

følte hun ingen Uro for hans Skyld. Hun

hørte sin Mand kalde langt borte. Han kom

gaaende fra Skoven ned imod Gaarden, og

alle de fremmede Folk, der havde hjulpet til

med Slukningen, løb ham i Møde og om-

ringede ham, saa hun ikke kunde se ham.

Hun hørte kun, at han hele Tiden raabte:

„Mor, Mor, kom og se, kom og se!" og

Stemmen bragte Bud om en stor Glæde,

men hun blev alligevel siddende. Hun turde

ikke gaa ham i Møde. Omsider kom hele

Menneskeskaren hen til hende, og Manden

skilte sig fra de andre og kom hen og lagde

et dejligt Barn i hendes Favn.

„Her er vor Søn, han er kommen tilbage

til os," sagde Manden, „og det er dig og

ingen anden, der har frelst ham."
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HVORLEDES JEG LÆRTE AT FLYVE
Af Alfred Nervø.

JEG
har aldrig interesseret mig stærkt for

mine Medskabningers moralske Forbedring.

Jeg tror, at Menneskene er hverken synder-

lig værre eller bedre, end de altid har været

og altid vil blive. Jeg venter mig derfor

ikke mere af mine Medmennesker, end Erfa-

ringen siger mig, de kan overkomme uden

for megen Anstrængelse. Jeg føler mig ikke

personlig fornærmet, hvis de viser sig tro-

løse, egoistiske, ondskabsfulde og misundelige,

men tager blot med

filosofisk Ro de for-

nødne Foranstalt-

ninger for at kunne

klare mig ud af mig

eventuelt tiltænkte

smaa Nederdræg-

tigheder. Foruden

at undgaa mange

Ærgrelser og Smaa-

sorger har jeg der-

ved endda dobbelt

Glæde af de friske,

sunde og glade Na-

turer, der kommer

indenfor Række-

vidde.

Men der er noget

ved den samlede

Menneskehed, der

altid har interesse-

ret og begejstret

mig. Det er dens

Oprør mod Natu-

ren. I Tidernes

Morgen havde Na-

turen udrustet os

med de primitiveste

Hjælpemidler, der

endog stillede os

betydeligt under de

Nerve entrer Øvelsesapparatet i Mourmelon.

Yderst tilvenstre ses et Hjørne af Hojdcrorct. Over det neder-

ste Plan ses )'derst tilhøjre Overkanten at" Motoren og bag den

det ene Skrueblad.

andre Dyr i Arken. Vi havde ingen natur-

lige Forsvarsmidler, hverken Hove, Klør eller

Horn, vi var kun udstyrede med et Par

daarlige Bevægelsesapparater af den tarvelige

Konstruktion, der kaldes Ben. Men vi fandt

os ikke i det, vi gjorde Mytteri ; fra Slægt

til Slægt arbejdede vi med en aldrig trættet,

ubøjelig og uimodstaaelig Vilje. Vi stjal de

Love, som Naturen kun havde evnet at ud-

nytte halvt eller slet ikke, fra den, vi gjorde

os ved Hjælp af

Spydet, Buen og

fldvaabnene stær-

kere end det stær-

keste Rovdyr, vi

kasserede Bevægel-

sessystemet med det

afbrudte Fald som

forældet, og valgte

i Stedet for at be-

nytte den fordel-

agtigste Form for

Bevægelse, der ken-

des, nemlig Rota-

tionen, med andre

Ord : ved Hjælp af

Hjulet gjorde vi os

hurtigere end den

mest letbenede

Hjort. Vi tog Jor-

den i Besiddelse, vi

gjorde os til Herrer

paa Havet, og nu

sidst har vi erobret

Luften. Og selv om

vi endnu kun har

foretaget de første

Skridt ind i den nye

Besiddelse, har vi

dog allerede slaaet

Naturens gamle Re-
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Hvorledes jeg lærte at flijve

kord paa et meget væsentligt Punkt. Det storste

levende Væsen, der har kunnet flyve paa den

.,naturlige" Maade ved Hjælp af den inden

mange Aar ogsaa stærkt forældede Vingeslags-

metode, var et nu uddødt Dyr paa Størrelse

med en stor Hund, med en Vægt af højst ICO

Pund. Vi kan allerede nu faa 1200 Pund til at

flyve. Det bedste ved Mennesket har igen

udskilt sig i fast og haandgribelig Form,

Maskinen har igen sejret.

Men endnu maa vi jo se os lidt for, det

er ikke endnu enhver givet at tage Konkur-

rencen op med de gamle Professionals Fug-

lene, og endnu kan der være Øjeblikke, hvor

man maa blive pænt paa Jorden, medens

den første den bedste Krageunge føjter om

over Hovedet paa én. Endnu er det at flyve

en Kunst, som næppe mere end højst 20— 30

Mennesker kan til Gavns. Endnu er Ma-

skinerne og Forsøgene paa det Stadium, at

der udkræves nogle naturlige Betingelser af

Flyveren, som om nogle Aar, naar Maskinerne

er forbedrede og deres naturlige Stabilitet og

Ydeevne forhøjet, ikke behøver at være saa

udviklede, som det nu er nødvendigt.

Men for at blive en god Flyver nu maa

man nødvendigvis være rolig og taalmodig og

have en Del medfødt Sans for Ligevægt. Det

er det hele, men der er vist adskillig liere end

man tror, der ikke kan honorere Fordringen.

Synes man imidlertid, at man opfylder disse

Betingelser, kan man begynde med Begyn-

delsen. Begyndelsen er et Aars Træning

med hurtiggaaende Motorbaade eller Auto-

mobiler. At ville lære at flyve uden først

at være helt fortrolig med Styringen i et

Automobil og have Kendskab til Motoren og

„Gehør" for dens Arbejde er og bliver at

gaa en Omvej. Det er som at ville køre en

Motorcycle med 8 Mils Fart uden først at

have lært at køre en almindelig Cycle. Man

skal da lære at køre Automobil med Flyve-

maskinen, og det er selvfølgelig vanskeligere

end at lære det i en 4hjulet Vogn, da

Styring etc. er væsentlig beregnet efter An-

vendelsen under Flyvningen og derfor virker

ret primitivt under Kørslen.

Heldigvis havde jeg gennemgaaet en

grundig Forskole ved Benyttelsen af mange

forskellige Automobiler og under Farter det

meste af Evropa over, saa jeg slap for For-

beredelsesklassen. Og en Aften rullede jeg

ind i det lille Mourmelon for næste Morgen

at stille til den første alvorlige Lektion ude

paa Camp de Chalons, den store Fælled ved

;\rtilleriskydepladsen.

Bum—Bum—Bum. Det dundrer paa Dø-

ren. Et Sted i Huset er der et Vækkeuhr,

der kimer. Det er mørk Nat endnu, Klokken

er kun halvfire. Men der er ingen Naade og

Barmhjertighed, afsted. Nede i det lillebitte

Hotels Spisestue samles det mest internationale

og mindst vaagne Selskab, man kan ønske

at gøre Bekendtskab med, Frankrigs, Tysk-

lands, Englands, Sydamerikas og Danmarks

Repræsentanter ruger over hver sin mægtige

og mægtig daarlige Kop Kaffe, inden det gaar

ud i Morgenkulden den halve Mils Vej til

Øvelsespladsen. Automobilet stopper op

udenfor Hangarerne, Dagen er nu ved at gry,

men Morgentaagen kommer drivende klam

og kold, ude paa den store Fælled forsvinder

den lille Trægruppe som en 0, der gaar

under. Vil det klare op, saa det er muligt

at se tilstrækkeligt langt frem foran sig,

eller blæser det op forinden ? Det er som

Regel kun en Timestid eller to ved Solopgang

og Solnedgang, at det er helt stille. Og

stille maa det være under de første Forsøg,

den mindste Smule Vind kaster altfor vold-

somt med det store Apparat, til at en Be-

gynder vil kunne tumle det.

.lo det klarer op. Mekanikerne trækker

Øvelsesapparatet ud, nu gaar det los. Den

første tumler forvildet en Omgang paa

Pladsen, saa kommer Turen til mig. Jeg

entrer op ad det høje Trin ind i „Fusillagen"

og tager Plads paa det primitive Sæde, et

Brædt med et andet Brædt til Rygstød. Bag

mig har jeg Motoren med den store Skrue,
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Hvorledes jeg lærte at fhji>e

langt bagved

er Halen med

Sideroret. Over

mig det øver-

ste af Planerne,

under mig det

nederste og un-

der det Løbe-

stellet med de

solide Hjul og

de svære Fjed-

re, der gaar

helt op paa

Siden af mig.

Foran mig er

det lodret

staaende Rat,

fra hvilket

Styrestangen

gaar ud til

Højderorets to Flader foran. Jeg sidder vel-

forvaret hernede i „Fusillagen" eller Gondolen,

med de 1 5 Alen brede Planer ragende ud til

begge Sider, omtrent som en Flue i en Cigar-

kasse. Saa træder Læremesteren op paa Trinet

og forklarer kort, hvorledes Manøvreringen fore-

gaar. Paa Siden har jeg Benzinregulerings-

hanen og Tændingsafbryderen omtrent som

Fra Frankfurter-Ugen.

Rougier flyver i sit Voisinapparat hen over den tyske Militær-

ballon „Parseval II".

paa et Auto-

mobil. Foran

Rattet, hvor

Sidestyringen

foregaar om-

trent som paa

et Automobil.

Ved Flyvning

i Bue drejes

Rattet og der-

med Sideroret

i Halen til den

Side, man vil

til. Og Side-

ballancen hol-

des som ved

et Automobil

ved smaa Ryk

eller „Nik" til

modsat Side.

Bringer Vinden f. Eks. Apparatet til at

hælde ned i venstre Side, faar man det

atter paa ret Køl ved at gøre et Slag

med Sideroret til højre. Derved bræmses

højre Side, den gaar en Smule langsommere

end venstre og synker derfor, venstre der-

imod stiger og Apparatet er igen i Ligevægt.

Ved at skyde Rattet frem eller tilbage stilles

Nervo klar til Start i Frankfurt.

Motoren er i Gang, og Nerve er beskæftiget med at indregulcrc den nojagtigt. Trækket fra Skruen er allerede saa

stærkt, at 6 Mand maa holde igen. Bag Nervo ses den store Benzinbcholder. Motoren ligger paa dette Apparat

saa langt tilbage, at man ikke kan se den og Skruen for Tværvæggen.
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Hvorledes Jeg lærte at flyve

Højderoret mere eller mindre skraat opefter

eller nedefter og bringer derved Apparatet til

at stige eller dale, men foreløbig er der hverken

Tale om at stige eller falde, det gælder om først

at gøre sig fortrolig med det for en Automo-

bilist noget leddeløse Rat og vænne sig til

at holde Højderoret i Stilling. Naar Flyve-

maskinen staar stille paa Jorden, hviler den

i en skraa Stilling paa de to svære Under-

hjul og paa et Par mindre Hjul fastgjorte

paa Halen. Men for at bringes til at flyve,

maa Planerne stilles vandret, og det sker

ved Hjælp af Højderoret. Parolen lyder der-

for paa, at man hele Tiden skal holde Højde-

roret vandret, derved vil Halen tvinges i

Vejret under Farten, hele Apparatet faar en

vandret Stilling paa de to rullende Hjul,

Startstillingen er der. Men flyves maa der

i alle Tilfælde ikke. Skulde Apparatet virke-

lig ved et Ulykkestilfælde give sig ud i

Himmelrummet, maa Højderoret straks sættes

nedefter, saa Maskinen atter lander paa den

faste Jord. Min brave Læremester afslutter

den franske Forklaring med et energisk gen-

taget: Xirchts, Nirchts. Det skal vistnok

være Tysk, og han er meget stolt over at

kunne indprente mig Forbudet paa mit for-

mentlige Modersmaal.

Saa kommer det højtidelige Øjeblik, jeg

sætter Gas til, Skruen surrer bag mig, Me-

kanikerne slipper „Halen", jeg ruller afsted

over Grønsværet vippende og slingrende som

en Søsyg. Der kommer Fart paa, og nu er

Dyret næsten ikke til at holde. Situationen

begynder at blive kritisk. Det er anstræn-

gende at holde Balancen, Højderoret trækker

under Kørslen som et Par Heste, saa hælder

Maskinen i den ene Side, vipper derefter paa

Næsen med Halen skraat i Vejret, Tændingen

maa hurtig afbrydes. For første og eneste Gang

gaar den forbryderske Tanke igennem Hovedet

:

Er det virkeligt saa svært? Gud ved, om

Du kan lære det? Skulde Du ikke hellere

ladet være med de Narrestreger og blevet

derhjemme — og skrevet om det, de andre

bedrev, det er jo altid lettere. Sludder! Du

vil jo, nu har Du arbejdet et Aar for at op-

naa det, og Du plejer at gennemføre, hvad

Du for Alvor har sat Dig i Hovedet. Færdig

!

Du skal selvfølgelig! Farten er gaaet af

Apparatet, det er igen sunket ned med Agter-

partiet paa ret Køl, Tænding og Gas sættes

igen til, og Maskinen raser blindt videre som

en Tyr under en Tyrefægtning, med Sving-

ninger tilhøjre, tilvenstre og adskillig Gaaen

paa Næsen. Den et Par Kilometer lange

Runde er færdig, der er Tid til at puste ud

ovenpaa Anstrengelsen og filosofere over de

første smaa Erfaringer. Og nu begynder det

saa smaat at blæse, Seancen er forbi, der

stilles igen Klokken fire Eftermiddag. Klokken

fire blæser det, Klokken fem blæser det,

først ved Sekstiden kan vi igen vove os

ud. Og nu gaar det allerede lidt bedre,

Følelsen for, hvor Ligevægten ligger, er ved

at gro fast. Endnu et Par Prøver de næste

Dage, saa gaar det storartet, det krampagtige

Greb i Rattet med den haarde, ,,tænkte"

Rusken forsvinder, nu ligger det roligt i

Haanden, jeg tænker ikke længere, naar det

skal bruges, men føler det, gør Bevægelserne,

de stadig smaa fine Bevægelser instinktivt.

Og allerede efter de første Par Prøver letter

jeg for første Gang, jeg mærker, at Appa-

ratet er rigtigt indstillet under Løbet, jeg ser

ud til Siderne, jo Planerne staar ogsaa ganske

rigligt smukt vandret, Farten stiger, nu gaar

det afsted med 7—8 Mils Fart, Hjulene

spiller let hen over Grunden, der er en For-

dybning foran, men det ventede Bums ude-

bliver. Hjulet hopper blødt over, nu er de

fri. Maskinen svæver, jeg kan se paa Jorden

foran, at jeg maa være en 5— 6 Meter over

den. Saa er det bedst, jeg kommer ned

hurtigst muligt igen.

Det er en af Vanskelighederne ved at

lære at flyve, at man nødvendigvis skal have

en 7— 8 Mils Fart paa de 1200 Pund, naar

de sendes ud i den tynde Luft, der er ingen

Naade og Barmhjertighed, man kan ikke som
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Hvorledes jeg lærte al flyve

ved Automobilet

begynde med at

krybe forsigtigt

afsted. Men saa

maa man være

beskeden og for-

sigtig de første

Gange og nøjes

med smaa Spring,

der efterhaanden

gøres til store.

Jeg kommer lidt

tungt ned, de store

Fjedre vugger ved

Siden af mig, men

alt holder og Læ-

reren, der har val-

set betaget om-

kring, ikke saa

Latliam fl3-vende i Frankfurt.

Lathams „Antoinette"-Monoplan har Skue og Motor foran Forersædet og Hejderor bagude

i Modsætning til Voisinapparateme. Man ser tydeligt paa Billedet den svirrende Skrue, bag

hvilken Motorens Udblæsningsrør rager op.

formeget af Frygt for mit unge Liv som

Apparatet, aander lettere igen.

Saaledes forløber Kursusets første otte

Dage med mange lange Timers Venten paa

Vindstille. Der er Dage, hvor vi skuffede

maa vende tilbage, fordi Vinden viser sig

drilagtig, der er andre, hvor vi, efter at have

ventet taalmo-

digt, faar det

lille' Øjeblik, der

kan bringe os

et Hanefjed vi-

dere. Saa kom-

mer der en ube-

hagelig Ferie paa

8 Dage. Englæn-

deren, en mid-

aldrende Rig-

mand, er endnu

ikke naaet ud

over Stadiet,

hvor han tænker

sig til, hvilke

Manøvrer, han

skal foretage,

og uheldigvis

Xervo ilyvL'ndc i Franl<furt.

Paa Billedet, der er taget straks efter en Start, kan man paa Hojderorets

og hele Apparatets skraa Stilling se, at Flyvemaskinen

er i stærk Stigning.

tænker han forkert, han er kommet nogle Meter

tilvejrs. Apparatet hælder og han lægger Roret

over i samme Side, hvilket har til Følge, at

han faar det kæntret over paa Siden og slaaet

totalt i Stykker. Otte Dage i en fransk

Landsby er ikke morsomme, men de gaar,

og der kan tages fat igen. Og medens jeg

hidtil har anset

mig moralsk for-

pligtet til at følge

vor Læremesters

Paabud om hur-

tig Landing, har

jeg nu faaet

Smag for at eks-

perimentere lidt

paa egen Haand,

og jeg søger af

et godt Hjærte

at lirke Appa-

ratet saa højt

op som muligt

og faa det til

at flyve saa langt

som muligt. Men

desværre viser
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det sig ikke særligt imodekommende over-

for mine Ønsker. Det er gammelt og

udtjent, og har netop som Øvelsesapparat

sin Styrke i, at det nødigt flyver mere end

nødvendigt. Jeg kan faa det til at flyve

4— 500 Meter, men saa vil det ned efter,

den mindste Smule Forandring i Vindretning

eller Flyveretning faar det til at opgive Ævret,

og det kan ikke „tages op". Vi to kan nu

ikke have synderligt mere Udbytte af at ar-

bejde sammen, og da der kommer Telegram

fra Paris, at det nye Apparat er færdigt,

tager jeg Afsked med det gamle, nu skal

Slaget staa

!

O, hvor ser den nye Maskine lækker ud,

som den staar ude i Hangaren paa Ekserser-

pladsen i Issy-Moulineau.\, med smukke graa-

gule Planer og gult Træværk I Og efter at

den har faaet serveret en større Beholder

amerikansk Olie, hvoraf den bruger adskilligt,

er den klar til Start. Den franske Flyver

Buenan-Varilla prøver den først, han sætter

lige tilvejrs, gaar op i 25 Meters Højde og

flyver rolig og elegant Pladsen et Par Gange

rundt. Det er altsaa en fortræffelig Maskine,

det kan gøres, og jeg tr indbildsk nok til

at tro, at jeg ogsaa kan gøre det. Tillidsfuld

entrer jeg op i Maskinen, men i Stedet for

at Jlyve, faar jeg nok at gøre med at studere

den nye Motor, der uafladelig maa om.regu-

leres, og atter flakker jeg forvildet om, som

de første Dage i Mourmelon. Jeg grunder lidt

over Sagen og kommer til den logiske Slutning,

at en Flyvemaskine skal flyve og ikke køre. Og

jeg stiller næste Morgen i Issy-Moulineaux med

det faste Fortsæt at faa den saa hurtigt som

muligt fri af Grunden og hellere slaa den og

mig selv i Stykker end at lade mig nøjes

med den jordbundne Tilværelse. Det er

dejligt stille Vejr, Fabrikerne ovre i Mouli-

neaux sender Røgen lige tilvejrs. Arbejderne

er allerede begyndt at skraa over Pladsen for

at være paa Arbejde Klokken 6, og de

kigger over efter den nye Flyver, hvis Sejl-

flader skinner i Morgensolskinnet. Mekani-

keren svinger Motoren i Gang, jeg regulerer

omhyggeligt ind. Nu! Hundrede Meter læn-

gere fremme letter jeg, og nu har jeg den

Tilfredsstillelse, det er at glide let afsted

gennem Luften, mærke den bløde, jævne

F'art, hvormed Flyvemaskinen bæres afsted.

Jeg ser, at jeg stiger ganske godt, nu maa

jeg være cirka 15 Meter fra Jorden, jeg er

allerede begyndt Kurven for at vende tilbage,

da jeg midt i den mærker, at Bardunerne til

Sideroret maa være sprungne eller gledne af,

jeg kan pludselig hverken styre til højre eller

venstre, har heller ingen Sideballance under

eventuel Luftpaavirkning. Nu er det sikkert

i de fleste Tilfælde en ret ubehagelig Situa-

tion for en Begynder at befinde sig i 15

Meters Højde uden Sidestyring. Men maa-

ske kommer det af, at jeg er Dansker —
hjemme har man jo da i lang Tid hverken

kunnet styre til Højre eller Venstre og det

gik endda — og jeg satte rolig Kursen ned-

efter for at lande velbeholden. I Løbet af

et Kvarter var Skaden udbedret; ny Start!

Og nu gaar det ! Atter føler jeg mig fri,

svævende, flyvende, jeg sidder inde i dette

mægtige Apparat, der vugger saa blødt af-

sted. Bag mig summer Motoren, hele dens

Masse roterer, spinder sin Vægt rundt i en

hvirvlende Krans. Og foran mig vipper Høj-

deroret svagt og følsomt, jeg sætter det endnu

en Smule mere opefter, stiger, faar Jordtladen

foran mere skraat ind under mig, der bliver

dybere ned. Der staar en Gruppe Buske

med Rækværk om, jeg har en Brøkdel af et

Sekund til at betænke mig i, saa tager jeg

Chancen, lader den forsvinde ind under mig.

Kurven er begyndt, jeg lægger Maskinen

skraat tilvenstre, er en eneste Optagethed af

at sanse mig frem langs Kurvens Inderlinie,

jeg holder Buen omtrent som en Cyclist, der

lægger sig ind i den i skarp Fart om et

Hjørne, jeg maa passe paa ikke at blive

drevet ud til Siden over mod Husene uden-

for Pladsen og paa ikke at svinge saa skarpt,

at Maskinen mister Fart og Ligevægt og
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falder. Nede i Rundingen stikker Rytteriets

Volde og Stengærder frem fra Yderkanten,

jeg maa hen over dem, faar uden Uro kon-

stateret, at dette her er farligt, hvis der sker

noget, men er mig ogsaa bevidst, at jeg selv

kun kan forstørre, ikke forringe Chancerne

for Uheld, hvis jeg ikke udnytter Situatio-

nen, og jeg lader staa til, sejler trygt afsted

hen over dem. Saa har jeg det lige Stræk

opefter igen forbi Hangarerne, hvor jeg ser

Mekanikerne og de andre Tilstedeværende

svingende Huerne. Og næste Kurve begyn-

der, jeg ser Trætoppene lidt nede tilhøjre,

udenfor dem er Volden, hvor der ogsaa har

samlet sig nogle Tilskuere paa Bastionerne.

Men foran synlig under Højderorets Kant

underlig smaa og korte at se til, bevæger nogle

mørke Skikkelser sig. Det er Arbejderne,

der skraar over Pladsen paa \'ej til Fabri-

kerne. Jeg er i en 60—70 Fods Højde nu,

Motoren arbejder støt, jeg føler en overmo-

dig Glæde. Dette her er mig, mig i aller-

højeste Grad mig ! Disse Kræfter, mod hvilke

mine egne er intet, de holdes i Ave af min

Ro og min Vilje, jeg har tæmmet dem, de

maa lystre, min Hjærne og mine Nerver hol-

der alle de spillende Magter i Ligevægt og

tvinger dem til at gøre, hvad jeg byder dem.

Jeg kan alting, jeg er udødelig og usaarlig

i dette tindrende Nu, jeg er Fuldkommen-

heden, om hvilken alt det andet slutter sig

saa selvfølgeligt. Saadan svæver jeg frem-

efter paa mine Sejlflader, og dernede stand-

ser Arbejderne og vinker op, og de forsvin-

der ind under mig, medens jeg overmodigt

slipper Rattet med den ene Haand og vinker

igen. En Municipalgardist jager ind under

mig paa sin urolige Hest, saa er jeg igen

over fri Mark, staar atter ned mod Kurven

og igennem den med alle Nerver spændte,

alle Sanser paa Spring. Saaledes runder jeg

Pladsen endnu en Gang, det rykker i mig af

Glæde, jeg kan flyve, jeg flyver! Og jeg

kan ikke dy mig længere. Henrykkelsen ved

at have naaet mit Maal, ved at kunne det,

som saa mange forgæves har stræbt efter, og

som endnu kun de ganske enkelte kan, den

nye voldsomme Lyksalighed ved at svæve

fri og sikker heroppe, er saa stærk, at jeg

maa sunde mig derpaa, jeg maa tale med

nogen derom, le til dem, trykke dem i Haan-

den. Jeg sætter Kursen nedefter, afbryder

rolig Tændingen i 25 Fods Højde, svæver

med den ene Haand paa Styret ned foran

Hangaren, sætter atter Tænding til et Par

Fod fra Jorden, og Maskinen sætter sig som

en stor tung Fugl, den rører, kurer nogle faa

Alen, staar saa paa det Sted, jeg har be-
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stemt til Landing. Jeg er omringet, de

trykker mig i Haanden, ler, det var brilliant,

Snakken gaar, der diskuteres og fortælles.

. Samme Dag har jeg tre—fire Forespørgsler.

Om jeg vil flyve i Køln, om jeg vil flyve i

Frankfurt. Jeg har oplevet Æventyret.

Saa gaar Turen til Frankfurt, hvor jeg

har al Tilværelsens huldsalige Skiften fortæt-

tet om mig i de 8 Dage. Hvor jeg den ene

Dag bliver den lille, hvor jeg forgæves kæm-

per med de smaa Tilfældigheder, der samler

sig sammen, hvor jeg slaas med Regn og

Vind, med opblødt Terræn, hvor Hjulene

klæber i, med Motorens Drilagtigheder om

igen og om igen, til jeg er udpumpet ; for

saa at bruge hele Reserveforraadet af Vilje

og Stædighed, til Mørket falder paa og for-

vandler Vanskelighederne lil Umuligheder,

eller til det Øjeblik, da det gaar, da jeg har

trodset mig tværs gennem Hindringerne og

har al Befrielsens Glæde inde, i det Øjeblik

jeg letter, og det er som gjorde jeg mig fri

af Jordens klæbende Tag og uden Tyngde

stod paa Vingerne ud i Rummet. Indtil der

en Dag foreløbig sættes Punktum, og jeg

staar i Ruinerne af den havarerede Maskine.

Det blæser lidt, det er Solskin, en almin-

delig Hverdag Eftermiddag. . Ovre paa Til-

skuerpladserne er tæt med Mennesker. Vi

har faaet Maskinen ud, indreguleret, jeg

kom med forventningsfuld Glæde, at nu ar-

bejder Motoren, den giver den dybeste sum-

mende Tone, nu er den stemt, nu er det

Musik. Et kort Tilløb, og det gaar opefter,

jeg runder det vanskelige Sving, og Maski-

nen svæver let af Sted, viser intet Tegn til

P'ald. Endelig! I flere Dage har jeg prøvet

og forandret, rettet Understellet op, flyttet

Tyngdepunktet, indstillet „Halen", skiftet

Karburatoren, ryddet de mange Smaating

afvejen, der gjorde Maskinen til en ubruge-

lig eller kun lidt egnet tung Masse. Ende-

lig arbejder alt som det skal, alle de smaa

Ting samles i den ene Virkning, jeg vil have,

Maskinen flyver, uden Vanskelighed, uden

Nød og Næppe, nu er der Overskud af Kraft,

jeg kan igen. Jeg svæver videre, begynder

atter Kurven.

Saa staar Motoren. Nogle faa Eksplosio-

ner, og Vægten falder igen tyngende over

Apparatet, jeg maa sætte det skraat nedefter

for at tage Faldet af det. Et Øjeblik efter

har vi fundet Aarsagen, noget Isolermateriale,

der er slaaet løs og har sprængt de tynde

Tændledninger og paa faa Minutter er det ud-

bedret. Nu da for Pokker, nu klapper det,

nu skal det gaa. Atter svæver jeg ud

over Pladsen, Svinget begynder.

Jeg mærker Sidevinden drive af med mig,

stritter imod, gaar til den yderste Grænse for

Ligevægten. Men Taget glipper, Pladsen er

for lille, jeg er kun kommen halvt rundt,

da jeg har den høje Vold med Signalmasten

foran mig, kan ikke slippe ud til Siden, der

er ogsaa for højt til at naa over, jeg maa

overgive mig paa Naade og Naade og søge

at slippe ned. Jeg sætter Roret haardt ned-

efter, skyder afsted mod Bunden, men Vin-

den har Overmagten nu, den bærer ind under,

løfter mig op, jeg ser Volden vælte frem

mod mig, er et kort Sekund klar over, at

nu er Stødet uundgaaeligt, og ser i et Blink

den sidste Chance til at slaa fra mig, sætter

atter Roret opefter for at faa Stødet skraat

opefter og derved møde det med Apparatets

stærkeste Dele, Understellet, for at saa lidt

som muligt skal gaa i Stykker, og jeg selv

undgaa at faa Motoren ned over mig. Der

lyder et Brag, og i det korte Nu gaar der

en eneste hastig Tanke gennem Hovedet, jeg

konstaterer af Lyden, at Stødet har været

voldsommere, end jeg efter den sidste

Manøvre havde ventet, der maatte altsaa

være gaaet mere i Stykker, det var ærger-

ligt ! Saa staar jeg ude paa Skrænten, hele

Forpartiet med Højderoret er knust. Rattet,

jeg holdt i Haanden, er Træstykkerne revet

af, alt er forsvundet ind til, hvor jeg sad.

Motoren har slaaet sig løs, den hænger i den

bukkede Jernramme. Jeg har haft Chancen
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for at slaa mig lige saa prompte ihjel, som

Kaptain Ferber en Maaned før, været ude

for akkurat det samme Uheld, er blot slup-

pen med en sølle Hudafskrabning og lidt

Ømhed i Benene.

Ovre fra Hangarerne kom Tilskuerne strøm-

mende forfærdede til. Det er jo altid værre

at være Tilskuer, deres Passivitet giver dem

Tid til at tænke sig alle Muligheder, og de

værste bider sig mest fast, medens den, der

er aktiv Deltager, har nok at gøre med at

udnytte Situationen til det sidste.

Om det var gaaet galt, var jeg død uden

at ane det, havde højst et kort Sekund

været mig den urimeligste af alle Urimelig-

heder bevidst. Nu stod jeg der tomhændet

med Vaabnene slaaet fra mig, og dog som

den, der havde sejret. Jeg havde vundet

hele Tilværelsen tilbage, var parat til at be-

gynde forfra igen. Thi Livet er mest værd,

naar man har Chancen for at do.

— Om ti Aar gaar Flyvemaskinen hen

over vore Hoveder, som en af de Hverda-

gens Selvfølgeligheder, vi ikke engang ser op

efter. Menneskene bliver aldrig bedre, end

de er, og det kan endelig ogsaa udmærket

være det samme. Men deres Maskiner gør

det, Opfindelsen forandrer vor Tilværelse,

gør den indholdsrigere, skaber Muligheder,

fylder vort Liv med Oplevelser, med Stem-

ninger og Indtryk, som før var ukendte. Det

er Maskinen, der revolutionerer. Det er den,

der engang gør Krigen umulig, den der slet-

ter Sproggrænser, bringer Folkene til at for-

staa deres naturlige Fællesskab. Hvad Tu-

sinder forfjamskede og velvillige Fredsvenner

ikke formaaede, det gør de nye Vaaben.

Krig er en naturlig Form for Mandfolks Til-

værelse, blot skal den være frivillig, og ikke

den dumme, hvor uforstaaende Bondekarle

tvinges til at slagte hverandre raat. Men

den hører aldrig op blot af Menneskekærlig-

hed, den hører — naturligvis — først op,

naar Vaabnene er saa skarpe, at selv Sejr-

herren er saaret mere end Byttet er værd.

Vi er allerede godt paa Vej mod det Maal,

man betænker sig. Og hvad Volapyk, Espe-

Wilbur Wrights Aeroplan.
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ranto og de andre kunstige Forsøg ikke op-

naaede, det vil Befordringsmidlerne fuldbyrde.

VerHen bliver mindre, vi tvinges ind paa

Livet af hverandre, blandes. For tyve Aar

siden var en Mand, der havde været i Paris,

en Pokkers Karl. Om tyve til har enhver

været der. Banerne bragte den øverste Halv-

del af de besiddende Klasser til at rejse, da Be-

kvemmelighederne ikke længere var altfor

spartanske, da der kom Spise- og Sovevogne,

gennemgaaende Vogne, da Trækket blev sat

i System. Men Automobilet dukkede op og

blev de besiddende Klassers Befordringsmid-

del, den amerikanske Millionær har sin „Kar"

staaende i Paris parat til Ferierejsen, og

Banen blev og bliver endnu mere et nyt

Lags Rejsemiddel. Se til Tyskerne, selv de

jævneste Smaafolk gaar udenlands og hen-

ter nye Indtryk og Impulser med hjem. Og

nu kommer Luftskibene og Flyvemaskinerne

og gør inden ret længe Afstanden endnu kor-

tere, endnu billigere og lettere at overkom-

me. Hvordan vil det gaa med Sprogplan-

keværkerne, som kun er en dum Hindring,

der vil virke mere og mere generende. Vil

de ikke falde, ikke ved et Magtbud eller ved

kunstige Forandringer, men fordi de bliver

vanskeligere og urimeligere at vedligeholde?

Er ikke alle moderne Ord, Ord der er skabte

i den sidste halve Snes Aar eller for Alvor

tagne i Brug i den Tid, internationale ? Hvor-

dan gaar det Toldgrænserne ?

Meget vil vi takket være vore Maskiner

endnu opnaa. Meget har vi allerede op-

naaet, vi er takket være dem hundrede Gange

rigere og lykkeligere end vore primitivt ud-

rustede Forfædre. De ejede kun det lille

Omraade, rakte kun over det, men Jorden

og alt dens er nu i langt højere Grad vor.

Vor Forfædre sled sig tungt igennem paa

Hesteryggen eller i det aabne, skrøbelige

Fartøj.

Men jeg sidder her og svulmer af Min-

der, jeg husker en Aften i Skumringen, da

Eifeltaarnets Jernspindel stod sort op mod

Aftenhimlen forude, jeg husker en Nat, Au-

tomobilet gik ' gennem Tivédens snekolde

Skove, jeg husker Midnatsolen, da Dampe-

ren stod ud fra Luleå, en Nat i Toget gen-

nem Nordfrankrig og Belgiens flammende

Fabriksdistrikter, lange Stræk ad de tyske

og franske Veje, Paris, Briissel, Ostende,

Frankfurt, Antwerpen.

Og jeg husker den friske Morgen, da jeg

var med at tage det nye Rige i Besiddelse,

og glad og lykkelig svævede hen over de

vinkendes Hoveder, — og den Hverdag Efter-

middag i P'rankfurt, da jeg stod der uden

Vaaben, men med hele min ukuelige Vilje

parat til at begynde forfra.
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DEN NYE ORDNING AF LANDETS FORSVAR
Af Oberst E. Prytz.

EFTER at Forsvarssagen ved de nu ved-

tagne militære Love er bragt til en fore-

løbig Afslutning, hersker der nogen Usikker-

hed om, hvad der er opnaaet af Forbedringer

i vort P'orsvar, og hvad der maa betegnes

som Misgreb ved den nye Ordning. En

kortfattet Oversigt over Hovedtrækkene i

denne og en Vurdering af dens Betydning

for Landets Stilling under en Krig mellem de

Stormagter, hvis Interesser berøres af Om-

fanget og Styrken af de Magtmidler, Dan-

mark kan udfolde for at hævde sig som

selvstændig Stat og skaffe sin Neutralitet

respekteret, vil sikkert nu være paa sin Plads.

De, der vil have en dybere Forstaaelse af

Sagen end den, der kan naas ved Læsningen

af en Tidsskriftartikel, vil i Forsvarskommis-

sionens Betænkning Side 467—820 fra Ge-

neral Kiihnels og Oberst Nørresøes Haand

finde en særdeles udtømmende Fremstilling af

vor hele militærpolitiske Stilling under en

Stormagtskrig og en saglig motiveret Rede-

gørelse for, hvorledes vi maa indrette vort

Forsvarsvæsen for at sikre Landets Selvstæn-

dighed og hævde dets Neutralitet — et Værk,

der vil være til største Nytte for enhver

dansk Statsmand, der har Landets Forsvars-

væsen eller dets Udenrigspolitik i sin Haand.

Som det vil erindres, blev det, efter at den

tyske Flaades stærke Udvikling havde be-

røvet Danmark Herredømmet paa Søen og

derved fremkaldt en Omvæltning i Landets

strategiske Forhold, med stor Styrke og en

vis Berettigelse af Oppositionen i Folketinget

afkrævet Regeringen en samlet Plan for Lan-

dets hele Forsvarsvæsen, og saa længe en

saadan ikke var fremskaffet, var man meget

utilbøjelig til at bevilge større Beløb til

Forsvaret. Vanskelighederne ved at tilveje-

bringe en saadan Plan maa ikke alene søges

i, at Sagen i Provisorietiden var bleven dra-

get ned i indrepolitiske Partistridigheder, men
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ogsaa deri, at der herskede Uklarhed i Spørgs-

maalene om, hvor stor Vægt der skulde læg-

ges paa Land- og paa Søforsvaret, paa det

levende Værn og paa Befæstningsanlægene.

Ved Nedsættelsen af Forsvarskommissionen

af 1902 mente mange, at man vilde komme

over Vanskelighederne; men da denne Kom-

mission var sammensat alene efter politiske

Synspunkter, idet de forskellige Partier i

Rigsdagen var repræsenterede efter Forholds-

tal, og de tilforordnede Sagkyndige ingen

Stemmeret havde, skete det, at Kommissionen,

efter at have siddet i 6 Aar, maatte skilles

med den triste Udtalelse, at der ikke var

„opnaaet Enighed om en Plan til Ordningen

af Landets samlede Forsvarsvæsen". Med-

lemmerne havde staaet magtesløse overfor

Opgaven, og Resultatet blev, at der fremkom

4 indbyrdes modstridende Planer, og det

eneste Udbytte af Betydning blev den af

General Kiihnel og Oberst Nørresø udarbej-

dede samlede Plan til Ordningen af Landets

Forsvar. Den saaledes stærkt krævede Plan

forelaa altsaa nu; men den blev ikke gjort

til Genstand for saglig Behandling eller Af-

stemning i Kommissionen og kom til i stærkt

lemlæstet Skikkelse at danne Grundlaget for

Forhandlingerne i Folketinget, hvorfra den

først udgik, efter at J. C. Christensen, først

som Gruppefører i Folketinget og derefter

som Forsvarsminister, havde præget den med

sin egen Opfattelse af militære Principspørgs-

maal.

Hvad der er af afgørende Betydning for

Ordningen af Forsvaret af et Land som Dan-

mark med sine komplicerede geografiske og

militærpolitiske Forhold er, at der i de i

strategisk Henseende betydningsfulde Dele af

Landet kan tilvejebringes det rette Sammen-

spil mellem det levende Værn og Fæstnings-

anlægene, og i denne Henseende har man

ved den nye Ordning, saavidt de indrepoli-
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tiske Interesser tillod, fulgt den Kiihnelske

Plan: at lægge Hovedvægten paa Forsvaret

af Sjælland ved i Fredstid at forøge den

mobile Troppestyrke her og ved at tilveje-

bringe saadanne Fæstningsanlæg, som er af

størst Betydning, naar man skal hindre Fjen-

den i at gøre sig til Herre over Øen.

Hvad det levende Varn angaar, maa det

betegnes som et Fremskridt, at man har for-

øget Fodfolkets aarlige Udskrivning med

3000 Mand og oprettet flere Afdelinger.

Men samtidig hermed har man, ved at for-

mindske dette Vaabens i Forvejen korte Ud-

dannelsestid og ved at berøve hver af dets

Liniebatailloner en af dets faa faste Officerer,

forringet dets Kvalitet og gjort det mindre

skikket, end det hidtil har været, til Kamp

i aaben Mark*). Ved samtidig at formindske

Rytteriet ved Nedlæggelse af 1 af vore 5

Rytterregimenter har man yderligere vanske-

liggjort Kamp i aaben Mark for den mobile

Hær og mere end hidtil bunden den til be-

fæstede Stillinger.

Til Forøgelse af den sjællandske Hærstyrke

skal efter den nye Ordning allerede i Freds-

tid en Del Afdelinger forlægges fra Fyn og

Jylland til Sjælland, og ved at trække de

sjællandske Garnisoner ind i det Indre af

Øen muliggør man en hurtigere og af en

fjendtlig Flaade uforstyrret Mobilisering af

Afdelingerne, hvilket ogsaa er en væsentlig

Forbedring i Sammenligning med den hidtil

værende Tilstand.

*) Det skal i Anledning af, at man som Argu-

ment for Nedlæggelsen af Kebenhavns Landbefæst-

ning har anført, at man vilde stille den danske

Soldat paa Uf;e Fod — og mere kunde da ikke

med Billighed forlanges — med Fjendens, der jo

ogsaa maa finde sig i at kæmpe i aaben Mark,

oplyses, at den lyske Infanterist har en ferste

Uddannelsestid af 24 Maanedsr, den danske S'/j,

og at den tyske Infanteribataillon har af Linie-

officerer 16 (deraf 4 Kompagnichefer) i Geleddet,

den danske Liniebataillon 9 (deraf 4 Kompagni-

chefer^. Den danske Bataillon trænger derfor i

langt højere Grad end den tyske til Støtte af

Fæstnmgsværker.

Sagen stiller sig herefter saaledes, at me-

dens man — bortset fra Københavns Væb-

ning og Forstærkningsbataillonerne — kun

har haft 13 Batailloner paa Sjælland og 18

i Jylland-Fyn, vil man fremtidig paa Sjæl-

land have 33 Linie- og 12 Reservebatailloner,

i Jylland-Fyn 8 Linie- og 8 Reservebatail-

loner. Herved undgaar man den Usikkerhed,

der efter den tidligere Ordning klæbede ved

den pludselige Sammendragning fra hele Lan-

det af en Troppestyrke til Dækning af Hoved-

staden under truende politiske Forhold. Er

der saaledes end opnaaet en forbedret Stilling

med Hensyn til det levende Værns Deltagelse

i Forsvaret af Sjælland, saa er det paa den

anden Side beklageligt, at man ikke i dette

rent taktiske og strategiske Spørgsmaal fuldt

ud har sluttet sig til General Kiihnel, der

paa en overbevisende Maade har paavist, at

Forsvaret af Øen er en Opgave, til hvis

Løsning der behøves en Fodfolksstyrke af

mindst 28 Linie- og 10 Reservebatailloner.

Følgen heraf og af den ovenfor nævnte For-

ringelse af den mobile Styrkes Kvalitet vil

blive den, at Forsvaret af Sjællands Kyster

maa opgives, og at den sjællandske Hær-

styrke, saasnart der er Fare for en Udskib-

ning af fjendtlige Tropper, maa ile til Køben-

havn for at sikre Byen mod en tjendtlig

Besættelse.

Den foran nævnte Udvidelse af Fodfolket

foretages ved, at der oprettes nye Afdelinger,

de saakaldte Reservebatailloner. For Tiden

tæller Vaabnet, foruden Garden, Københavns

og Bornholms Væbnings Batailloner, 30 Linie-

og 10 kun i faste Stillinger anvendelige

Forstærkningsbatailloner. Disse sidste, hvis

Mandskab ikke bliver indkaldt til Øvelser,

og som kommanderes af afskedigede Officerer,

bliver omdannede til Reservebatailloner med,

som vi skal se, noget forskellige Rammer.

De 30 Liniebatailloner overgaar med deres

gamle Nummere (1—30) i den nye Ordning,

og Reservebataillonerne, af hvilke vi ialt faar

20, nummereres fra 3 1 til 50. Af disse
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skal 8 (de jydsk-fynske) have noget stærkere

Rammer, idet saavel Bataillons- som Kom-

pagnichefer bliver Linieofficerer, hvorimod de

øvrige 12 (de sjællandske) faar Reserveoffi-

cerer paa disse Chefsposter. Medens Mand-

skabet i Løbet af de 8 første Værnepligtsaar

indkaldes til større Øvelser 2 Gange, hver

Gang i 25 Dage, bliver det i Løbet af det

9de til 12te Værnepligtsaar indkaldt til Øvelse

i Reservebataillonerne 1 Gang i 6 Dage, og

desuden er de faste Officerer af Reserven

pligtige til for deres Uddannelses Skyld at

gøre Tjeneste ved Hæren i indtil 30 Dage

aarligt. Det vil ses heraf, at der kommer

større Fasthed i Reservebataillonerne end i

de gamle Forstærkningsbatailloner, baade hvad

Befalingsmændenes Rutine og Mandskabets

Uddannelse angaar. Naar man har skabt

den ovennævnte Ulighed i Reservebatailloner-

nes Organisation ved at give de sjællandske

svagere Rammer end de jydske, saa har det

formodentlig været af Besparelseshensyn, og

Forsvarligheden af den saaledes vundne Be-

sparelse vil kunne motiveres ved, at den

sjællandske Reservesoldat i de førstkommende

12 Aar vil finde Støtte i Københavns Land-

befæstning, medens den jydsk-fynske skal

kæmpe i aaben Mark.

Af den sjællandske Fodfolksstyrke bliver

21 Liniebatailloner indordnede, 3 og 3, i 7

Linieregimenter, der faar Nummere 1 — 5,

7 og 8, de 12 Reservebatailloner, 4 og 4,

i 3 Reserveregimenter, der nummereres 1 1

,

12 og 13. Paa lignende Maade bliver de

jydsk-fynske 8 Linie- og 8 Reservebatailloner

indordnede i 3 Linieregimenter, Nr. 6 *), 9

og 10, og i 2 Reserveregimenter Nr. 14 og 15.

Samtlige 1 5 Fodfolksregimenter vil blive kom-

manderede af Oberster af Linien. Af Linie-

regimenterne bliver Nr. 9 og 10 forenede i

en Brigade, „den jydske", der faar en Ge-

neralmajor til Chef og bliver den eneste til-

bageværende af Fodfolkets nuværende 5 Bri-

*) Dog bliver 1 Bataillon af 6te Regiment af-

givet lil den sjællandske Styrke.

gader. De 3 resterende jydsk-fynske Regi-

menter, 6te, 14de og 15de, bliver direkte

underlagt 2den Generalkommando, medens de

10 sjællandske Regimenter, som vi nedenfor

skal se, indordnes i 3 nyoprettede Divisioner.

Garden bliver uforandret, som den er, og

Københavns Væbnings Fodfolksbataillon om-

dannes ligesom Forstærkningsbataillonerne til

Reservebatailloner.

Rytteriet, der hidtil har talt 1 5 Eskadroner

i 5 Regimenter, hvert paa 3 Eskadroner, er

bleven formindsket til 12 Linieeskadroner og

faar som Erstatning for de 3 nedlagte Eska-

droner 4 Reserveeskadroner, der vil blive af

liden Værd under Feltforhold, samt en i

Trænkompagnier inddelt Trænafdeling, hvis

Officerer fremtidig skal være af Rytteriet,

medens denne Afdeling tidligere henlaa under

Artilleriet. Ved Nedlæggelsen af det nuvæ-

rende 2det Dragonregiment vil Rytteriet frem-

tidig komme til at bestaa af 2 Regimenter,

hvert paa 4 Linieeskadroner, med Garnison

paa Sjælland, og 2 Regimenter, hvert paa 2

Linie- og 2 Reserveeskadroner, med Garnison

i Jylland-Fyn.

Ved Artilleriet er der ogsaa sket betyde-

lige Forandringer, der i nogle Henseender

kan betegnes som Forbedringer. Ved Felt-

artilleriet er man gaaet over til 4-Kanons-

batterier, en Ordning der længe har været

paakrævet for under Krigsforhold fuldtud at

kunne udnytte det ved Systemskiftet 1901

indførte, nye kraftige og hurtigtvirkende

Kanonmateriel. Indtil Landbefæstningens Ned-

læggelse skal Feltartilleriet bestaa af 2 Regi-

menter, hvert paa 2 Afdelinger, med Garni-

son paa Sjælland, og 1 selvstændig Artilleri-

afdeling, med Garnison i Aarhus. Derefter

skal der oprettes endnu 1 selvstændig Af-

deling, med Garnison paa Sjælland. Hver

Artilleriafdeling er paa 4 Batterier. Den mo-

bile sjællandske Hærstyrke faar saaledes,

indtil videre, 16 Batterier med 64 Feltka-

noner, den jydsk-fynske 4 Batterier med 16

Kanoner. Naar der ses hen til, at den mo-
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bile Hær paa Sjælland, for at kunne løse

sin Opgave ved Kamp i aaben Mark, efter

General Kiihnels Anskuelser*), med den for-

stærkede Landbefæstning i Ryggen, maa have

20 Batterier med 80 Kanoner, saa vil det

forstaas, at den nye Ordning, med den oven-

for omtalte kvalitative Forringelse af Fod-

folket for Øje, giver Felthæren paa Sjælland

for ringe en artilleristisk Støtte, og at dette

er et Moment, der i Forening med Land-

befæstningens ufærdige Tilstand vil lænke-

binde Hæren til Hovedstaden.

Til Besætning for de store Kystbefæstnings-

anlæg, som dels haves, dels skal bygges, skal

der oprettes et Kystartilleriregiment paa ikke

mindre end 18 Kompagnier — 12 af Linien,

6 af Reserven — , indordnede i 3 Batailloner.

Derimod skal efter Planen det nuværende

store Fæstningsartilleriregiment, som ved For-

liget af 1894, da Landbefæstningen blev

„godkendt" af Folketinget, med stort Besvær

og paa Bekostning af den almindelige Værne-

pligt blev oprettet for at skaffe den nødven-

dige Besætning til Landbefæstningen, ned-

lægges samtidig med denne. Men indtil

videre har vi det, og det bestaar af 8 Linie-

og 4 Reservekompagnier, indordnede i 2 Ba-

tailloner (2den og 3die Artilleribataillon) og

betjener de 500 Bagladekanoner og 600 Stkr.

Maskinskyts, der findes paa Københavns

Landfront**). Naar disse Piecer føres bort

om 12 Aar, faar Hæren, som Erstatning

herfor, den ovenfor nævnte selvstændige Ar.

lilleriafdeling med dens 16 Kanoner.

Som en gavnlig Forandring, der er sket

ved Artilleriet, skal nævnes, at den store

tekniske Virksomhed, der hidtil har været

underlagt dette Vaaben, er sondret ud som

en selvstændig Institution, direkte underlagt

Krigsministeriet og organiseret som et „tek-

nisk Korps" med en Generaltøjmester som

Chef og med Forsøgs- og Kontrolafdelingen,

Hærens Tøjhus, Laboratorium og Krudtværk

'"
) Se Forsv. Komm. Betænkn. S. 512.

**) Se Forsv. Komm. Betænkn. S. 478.

som. udførende Organer, foruden en Central-

administration med forskellige Kontorer.

Ved Ingeniørkorpset, hvis Bygningstjeneste

hidtil har været fordelt paa 3 Direktioner, og

hvis Troppestyrke har været indordnet i et

Regiment med 6 Linie- og 3 Reservekom-

pagnier, vil der fremtidig blive 2 Ingeniør-

direktioner, og Regimentet vil komme til at

bestaa af 10 Linie- og 2 Reservekompagnier,

indordnede i 3 Batailloner, hvilket sidste med

den omfattende og forskelligartede Tjeneste

for Øje, som disse Tropper har at bestride,

betegner et Fremskridt.

Garnisonsforholdcnc vil, navnlig for Fod-

folkets Vedkommende, blive væsentlig æn-

drede ved den Omlægning af Tropperne, som

Koncentreringen af Forsvaret paa Sjælland og

om Hovedstaden nødvendiggør. Der skal for de

nye sjællandske Garnisoner bygges Kaserner

og Sygehuse og tilvejebringes Øvelsespladser.

Dette er særdeles omfattende Foranstaltninger,

der skal udføres af Staten og Kommunerne

i Forening, og Sagen synes at støde paa

Vanskeligheder fra de paagældende Byraads

Side. Da der er flere Kombinationer mulige

med Hensyn til Fordelingen af Tropperne,

ved hvilken man formentlig saa vidt mulig

vil søge at gennemføre den fra General

Kiihnels Forsvarsplan stammende saakaldte

rayonvise Udskrivning, vil det sikkert vare

noget, inden Sagen gaar helt i Orden paa

Sjælland. For Jylland-Fyns Vedkommende er

derimod Garnisoneringen fastslaaet saaledcs,

at Aarhus faar Jydske Brigades Stab, 2 Linie-

batailloner, 3 Eskadroner samt 1 Artilleriaf-

deling, Aalborg 10de og 15de Regiments

Stab, 2 Linie- og 3 Reservebatailloner, Vi-

borg 9de og 14de Regiments Stab, 2 Linie-

og 3 Reservebatailloner samt 1 Ingeniørkom-

kompagni, Randers 1 Rytterregiment og 1

Trænkompagni og endelig Odense 2 Linie- og

2 Reservebatailloner samt 1 Eskadron, For-

læggelsen af Garnisonerne vil finde Sted,

cfterhaanden som den nye Inddeling af Hæ-

ren bringes til Udførelse.
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I Hærens Inddeling i de højere Kommandoled

sker der gennemgribende Forandringer i den

hidtil bestaaende Ordning. De to hidtilvæ-

rende Generalkommandoer, adskilte ved Store-

belt, bibeholdes hver med en Generalløjtnant

som kommanderende General med Stab, hen-

holdsvis i København og Aarhus. Landets

Deling ved Storebælt i to adskilte Krigsskue-

pladser og Vanskeligheden ved at opretholde

Forbindelsen mellem Landsdelene under en

Krig vil medføre, at Tropperne i de to Hoved-

afsnit maa optræde uafhængigt af hinanden,

og det er i Overensstemmelse hermed, at man

ikke har oprettet nogen for Hæren fælles

Overkommando men har indskrænket sig til,

for de sjællandske Troppers Vedkommende,

allerede i Fredstid at foretage en Inddeling i

Divisioner med den kommanderende General

i 1ste Generalkommando som designeret Over-

general. De 3 sjællandske Divisioner, der

ifølge Hærloven skal kommanderes af General-

majorer, har faaet en noget uensartet Sam-

mensætning. L Division skal saaledes bestaa

af Livgarden, 1ste og 2det Regiment, Ilte

Regiment og 1 Artilleriafdeling, ialt 7 Linie-

og 5 Reservebatailloner med 16 Kanoner;

IL Division af 3die og 4de Regiment, 1 2te

Regiment, 1 Rytterregiment og 1 Artilleri-

afdeling, ialt 6 Linie- og 4 Reservebatailloner,

med 4 Linieeskadroner og 16 Kanoner; III.

Division af 5te, 7de og 8de Regiment, 26de

Bataillon (af 6te Regiment), 13de Regiment,

1 Rytterregiment og 2 Artilleriafdelinger, ialt

10 Linie- og 4 Reservebatailloner, med 4

Linieeskadroner og 32 Kanoner. Som Følge

af Divisionsinddelingen har Generalstaben

faaet en Forøgelse af Officerer, og samtidig

har man, hvad der er særdeles heldigt, gjort

Stabscheferne hos Fodfolkets og Rytteriets

Generalinspektører samt Adjutanten ved Jyd-

ske Brigade til Generalstabsofficerer.

Lovbestemmelserne om Officerers Forfrem-

melse, der som bekendt i de senere Aar har

givet Anledning til megen Misfornøjelse, er

i det væsentlige bevarede uforandrede, og der

er saaledes fremdeles et vidt Spillerum for

vekslende Principer og Vilkaarligheder fra

Centraladministrationens Side med Hensyn til

Anvendelsen af Springeravancementer. Alders-

gransernc for Officerer er beholdt uforandrede

som hidtil, kun at Premierløjtnanter først

skal afskediges med det fyldte 45de Aar.

Hæren vil saaledes fremdeles lide under den

Ulæmpe, som der har været anket saa stærkt

over, og som ifølge Sagens Natur kun mid-

lertidig kan afhjælpes ved en forceret Brug

af Springeravancementer, nemlig at de højere

Kommandoposter bliver belemrede med al-

drende Mænd, hvis legemlige og aandelige

Kræfter ikke vil kunne slaa til under Feltfor-

hold. Den uheldige Bestemmelse, at Oberster

og Oberstløjtnanter, hvis Aldersgrænse er 65

Aar, kan afskediges, naar de har fyldt 60,

og at Generaler, hvis Aldersgrænse er 70,

kan afskediges efter at have fyldt 65 Aar —
en Bestemmelse der af og til er bleven an-

vendt med stor Vilkaarlighed og paa lidet

human Maade — er mildnet noget ved en

Tillægsbestemmelse om, at Afskedigelsen i

de paagældende 5 Aar kun kan ske med

^/g Aars Varsel.

Medens, som vi har set, Forandringerne

for det levende Værns Vedkommende kvan-

titativt betyder et Fremskridt, kvalitativt et

Tilbageskridt, idet det ledende Motiv paa af-

gørende Sted synes at have været rent finan-

sielt, og den Regel er bleven fulgt ved Slut-

ningsforhandlingerne i Folketinget, at hvad

der blev givet med den ene Haand, skulde

tages tilbage med den anden, saa spillede

ved Forhandlingerne om lucstningsanlagene og

det Resultat, de førte til, det bekendte saa-

kaldte „Tilbud" af 31 Mill. Kr. til ekstra-

ordinære Forsvarsforanstaltninger, en ganske

ejendommelig Rolle. Som bekendt motiveredes

dets Størrelse ved, at det netop var 3 1 Mill.

Kr., som det forenede Venstre i 1876 havde

tilbudt Regeringen, og det viste sig, trods de

forandrede politiske og militære Forhold og

Pengenes ringere Værdi, ganske umuligt at
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opnaa mere, og Sagen forværredes yderligere

ved den haardnakkede Fordring om, at Kø-

benhavns Landbefæstning skulde nedlægges —
en Fordring hvis Gennemførelse var nødven-

dig, naar de ekstraordinære Udgifter skulde

holdes nede paa 31 Mill. Kr. Efter General

Kiihnels Plan vilde der nemlig til den nød-

vendige Forstærkning af Københavns Land-

front medgaa 8,8 Mill. Kr., hvorved Byen

vilde være sikret mod Angreb af Felttropper

og desuden blive sat istand til at modstaa

en regelmæssig Belejring. Naar man undgik

denne Udgift, kunde det tilbudte Beløb

strække til til de andre nødvendige ekstra-

ordinære Foranstaltninger: 11 Mill. til For-

stærkning og Udvidelse af Københavns Sø-

befæstning, 5 Mill. til Kystbefæstningsanlæg

til Sikring af Sjællands Kyster og til Støtte

af Søforsvaret, 9 Mill. til Omdannelse og

Supplering af Hærens Bygninger, Øvelses-

pladser og Beholdninger og endelig 6 Mill.

til Søkrigsmateriel. Til Københavns Søbefæst-

ning vilde der efter det af General Kiihnel

tilvejebragte Overslag medgaa 18,6 Mill. Kr.

(herunder Supplering af Ammunitionsbehold-

ninger), naar det skulde opnaas at sikre

Byen mod Bombardement fra Søsiden og

hindre en fjendtlig Flaade i at forcere Ad-

gangen til den. Om dette Formaal kan naas

for 11 Mill. Kr., er vel tvivlsomt, naar der

ses hen til den stærke artilleristiske Udvik-

ling, der i de senere Aar er foregaaet med

Stormagtsflaaderne, og som der sikkert i den

Kuhnelske Plan er taget Hensyn til. Den

nævnte Udgift paa 9 Mill. Kr., der, som det

ses, ikke kommer Befæstningsanlægene direkte

til Gode, er for en væsentlig Del foranlediget

dels ved. at Københavns Kommune har taget

Fællederne i Besiddelse og Hærens Afdelinger

som Følge derat maa indrette sine Øvelser

andetsteds, dels ved at man i nogle Aar —
af Hensyn til, at status quo paa de militære

Budgetter forlangtes bevaret, mens Forsvars-

kommissionen arbejdede — ikke har kunnet

forsyne Fodfolket med en ny Ammunitions-

sort, som forlængst er indført i andre Hære,

og som i Virkeevne er den ældre Ammunition

saa betydelig overlegen, at det maa anses

for uforsvarligt at lade Fodfolket rykke i

Felten med de gamle Geværpatroner. Ved

at forcere Arbejdet vil den nye Feltbehold-

ning af Fodfolksammunition forholdsvis

hurtig kunne tilvejebringes og den derved

nødvendiggjorte Ændring af Geværerne ud-

føres.

Spørges der saa, om Landet, med den nu

vedtagne Forsvarsordning, med Tryghed kan

se Fremtiden imøde, maa der desværre svares

Nej, og det er navnlig Nedlæggelsen af Kø-

benhavns Landbefæstning og den ufærdige

Tilstand, man foreløbig lader den henligge i,

der medfører, at den hele Ordning maa be-

tegnes som ren inidlertidig. Den Halvhed og

Mangel paa Konsekvens, der præger den

nævnte Foranstaltning, og den Omstændighed,

at den staar i afgjort Strid med Forsvars-

væsenets hele Udvikling herhjemme og med

de Anskuelser, der gennem en Aarrække lige

til den Dag idag er bleven hævdet af Hærens

overordnede Myndigheder — alt dette vil

gøre det umuligt, at vi kan slaa os til Ro

paa det, der nu er vedtaget. Den sunde

Sans oprøres imod, at der skal anvendes

Millioner paa Kystbefæstningsanlæg, som man

samtidig vil lægge blot for Angreb i Ryg-

gen, og endnu mere imod at ødelægge et

godt og stærkt Forsvarsværk, som det har

kostet andre Millioner at opføre.
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VORT SØFORSVAR
SET I BELYSNING AF DE VEDTAGNE FORSVARSLOVE

Af Kaptajn C. G. Schack.

ER Marinen tilfreds med den Forsvars-

< ordning, der for dens Vedkommende

er naaet ved de ny Forsvarslove? — er et

Spørgsmaal, der ofte bliver rettet til mig og

vel ogsaa til andre, der interesserer sig for

vort Søforsvar. Herpaa svarer jeg: „Nej, til-

freds er man ikke; det, der er naaet, er sik-

kert den laveste Grænse af, hvad der er for-

svarligt. Det er selvfølgelig vanskeligt over-

for en bestemt foreliggende Situation at sige,

bvormange Kystforsvarsskibe og Torpedo-

baade, hvor stærke Befæstningsanlæg, hvor

mange effektive Minespærringer o. 1. der ud-

kræves, men sikkert er det, at vi ved de ny

Love kun er naaet lige til Grænsen af det for-

svarlige. Spørger man dernæst, om man saa

ikke hellere skulde have givet Afkald paa

det opnaaede og sat sin Lid til bedre Tider,

saa svarer jeg afgjort nej. Der er naaet no-

get fremad i den rigtige Retning, og Mari-

nen kunde absolut ikke vente længere. En

Ventetid — selv en kort — vilde betyde

Ødelæggelse, Ruin for vor Marine, i den

Grad er den forsømt ved mange Aars Mis-

regimente. Den ny Søværnslov betyder ikke

nogen Forøgelse af Flaaden ; tvertimod kan

man vistnok sige. Men det betyder i nogen

Grad en I-'ornyelse, en Rekonstruktion af

Flaaden, foretaget i sidste Øjeblik, inden det

hele faldt sammen — og det saavel i per-

sonel som materiel Henseende. Jeg behøver

kun at nævne, at vi i de sidste 1 1 Aar har

bygget 1 — em — Torpedobaad, og at

de Torpedobaade, vi endnu benytter ved vore

Øvelser, er indtil 30 Aar gamle - Materiel,

som i andre Mariner, selv de smaa Landes,

forlængst vilde have faaet deres Plads i

Marinemuseer som Antikvitetsgenstande og

Minder om en svunden Tid; og hvad vort

nuværende Krydsermateriel angaar, da har

vi kun ed Skib — en gammel vSkonnert ved

Navn „Ingolf" (bygget 1876) — , der kan

sendes over Atlanterhavet; den mere mo-

derne Krydser „Valkyrien" er nemlig paa

Grund af manglende Midler til en Hoved-

reparation i en saadan Tilstand, at den ikke

kan sendes tilsøs. Kort sagt : Tilstanden er

fortvivlet.

Hvad er der nu naaet ved de ny Love?

Hvad de personelle Forbedringer angaar, da

har vi faaet en højst fornøden Udvidelse af

flere Korpser, særlig af Maskinkorpset. Der-

næst har vi faaet en fast Stamme af Menige

ved Artilleri- samt Matros- og Søminekorp-

set. Det er klart, at Nutidens indviklede og

kostbare Skyts ikke paa fyldestgørende Maade

kan betjenes af Folk, der kun har den korte

Uddannelse paa c. 6 Maaneder, som der

gives vort Mandskab. Man maa kunne dis-

ponere over Folk med en mere indgaaende

Uddannelse. Derved har man ogsaa altid

indøvet Mandskab disponibelt under en hur-

tig Mobilisering. Denne P'oranstaltning —
en Stamme af fast Mandskab — har i Norge

og Sverrig givet særdeles gode Resultater, og

forhaabentlig vil det samme blive Tilfældet

hos os.

For Materiellets Vedkommende har vi naaet

det, at vi faar vort Torpedobaadsmateriel

delvis fornyet, og at vi faar anskaffet nogle

af Fremtids -Søkrigens vigtigste Vaaben -

Undervandsbaadene. Efter Flaadeplanen for-

dres der 24 Torpedo- og Undervandsbaade

paa c. 200 Tons Stykket. Da alle vore nu-

værende Torpedobaade langtfra naar denne

Drægtighed, maa disse altsaa alle fornyes.

Vi faar endvidere en Eskadre af Kyst-

forsvarsskibe og Torpedobaade mobiliserede

hele Aaret og har derfor altid en Del af

flaaden i kampfærdig Stand, medens dette
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Vort Søforsvar

tidligere kun var Tilfældet i de 4 Sommer-

maaneder.

„Last but not least" faar vi en befæstet

Basis med tilhørende Minespærringer i Smaa-

landsfarvandet op til Storebelt. Disse Be-

fæstningsværker bestaar af:

1

.

Et Værk paa Helleholm (Syd for Agersø)

til Støtte for Mineforsvaret.

2. Et Værk paa Vejrø — saavel til Støtte

for Mineforsvaret som til Støtte for

Forsvaret af det indre Farvand.

3. Et Befæstningsanlæg paa Masnedø.

4. En Skanse ved Harbølle paa Møen til

Grønsunds Forsvar.

Herved skabes der Flaaden en Basis til

Støtte for Søforsvaret, og et TilQugtssted i

Farvandene udenfor Sundet til Forsyning

med Kul, Ammunition og Proviant, og der

er herved skabt Betingelser for at undgaa

Neutralitetskrænkelser under en Stormagts-

krig paa den Del af vort Territorium, der

er mest udsat for saadanne Krænkelser

:

Storebælt og tilgrænsende Farvande.

Flaadens vigtigste Opgaver under en Krig

mellem Stormagterne, der utvivlsomt vil be-

røre vore Farvande, er af al Magt at fore-

bygge Neutralitetskrænkelser, og den maa

derfor være stærk nok til at dække de Dele

af Territoriet, der har størst strategisk Be-

tydning, og derpaa, saafremt Neutraliteten

krænkes, da som Kystforsvarets første Linie

under en Eksistenskamp uden Hensyn til

Tab at sætte alt ind paa om muligt at af-

værge eller forsinke Landgangsforsøg, saa-

ledes at Hæren faar Tid til Koncentration til

Angrebspunktet.

Den mere end 30aarige Kamp om Kjø-

benhavns Landbefæstning, har ført til, at store

Dele af Befolkningen anser den fuldstændige

Befæstning til Lands og Vands omkring Kjø-

benhavn — og en Udvikling og Koncentra-

tion af Hæien, saaledes at et effektivt For-

svar af Hovedstaden bliver muligt — som

det eneste Middel til at sikre Statens Be-

staaen. Det udtaltes jo ofte af en bekendt

Forsvarsven, Militær og Politiker, at uden

Kjøbenhavns fuldstændige Befæstning har

Danmark intet Forsvar.

Jeg slutter mig ikke til denne Udtalelse,

forsaavidt som derved maa forstaas, at naar

vi faar Kjøbenhavns fuldstændige Befæstning

med tilhørende Forsvarsstyrke, har vi et

Forsvar. Jeg gaar videre og siger, at selv

med Kjøbenhavns Befæstning har vi intet

Forsvar, naar vi ikke tillige i vort stra-

tegisk vigtigste Farvand, Storebælt, har truf-

fet saadanne militære Foranstaltninger, at vi

er i Stand til med Kraft at værge os mod

eventuelle Neutralitetskrænkelser. De deri in-

teresserede Stormagter maa have en Garanti

for, at Danmark i givet Tilfælde kan op-

træde med en til dets Størrelse og økono-

miske Forhold svarende Styrke paa de Ste-

der, hvor Faren for Neutralitetskrænkelser er

størst.

Her møder nu altid den gamle Indven-

ding — jamen vi er jo altfor smaa; vi kan

jo intet udrette mod den engelske eller tyske

Flaade. En af deres „Dreadnoughter" er jo

stærkere end hele vor Flaade. Herimod er

der til Trivialitet gentaget — og jeg skal

atter gentage det — , vi skal ikke slaas

hverken med den tyske eller den engelske

Flaade; man kunde med akkurat samme

Ret sige: Hvad kan det nytte vi befæster

Kjøbenhavn, skal vi have Krig med Tysk-

land, saa tager de skam Kjøbenhavn, hvor

stærkt befæstet den end er. Men Forholdet

er det, at under en Krig mellem Stormag-

terne vil disse overveje, om de Fordele som

Besættelsen af en Del af vort Territorium vil

give dem, kan opveje de Tab, de vil ud-

sætte sig for ved at forsøge at opnaa disse

Fordele. Mener man, at disse Tab vil blive

saa store, at de ikke opvejer Fordelene,

faar vi Lov til at være i Ro, og vor Neu-

tralitet bliver respekteret.

Selv de største Sømagter taaler nemlig
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Vort Søforsvar

ikke at miste mange af deres Kampenheder,

deres store Slagskibe, deres Dreadnoughter.

Vore Farvande er paa Grund af deres yderst

grundede Beskaffenhed, deres ganske ubereg-

nelige Strømforhold, de taagede og usigt-

bare Vejrforhold, meget vanskeligere at navi-

gere i for disse dybtgaaende, uhandelige

Kampkolosser, der hver repræsenterer en

Værdi af op imod 40 Millioner Kroner.

Man vil derfor meget betænke sig paa at

udsætte sig for de uberegnelige Tab, som et

lille, men velorganiseret Mine- og Torpedo-

forsvar, der støtter sig til lavtgaaende Kyst-

forsvarsskibe og Befæstningsanlæg i Land,

kan tilføje en Flaade af saadanne Kamp-

skibe i mørke og usigtbare Nætter, naar

alle Fyr er slukkede og alle Sømærker ind-

dragne.

Heri ligger den lille Marines Styrke. I

den passive Mine, Torpedoen og Undervands-

baaden har disse et Forsvarsmiddel, der

direkte truer selv de største Skibe og egner

sig fortrinligt for vore vanskelige Farvande.

Anvendt paa rette Maade vil disse Vaaben

i høj Grad kunne hindre en fjendtlig Flaa-

des Aktionsfrihed og kunne tilføje en An-

griber store Tab, saa store, at han foretræk-

ker ikke at udsætte sme uerstattelige Skibe

for denne Fare. Selv de kraftigste Mariner

har den største Respekt for en lille Magts

Mine- og Torpedoforsvar.

Men ét er sikkert; saafremt Danmark intet

kan præstere i Retning af maritimt Forsvar

i vore Farvande, saa vil en tysk Besættelse

finde Sted, og vi vil blive inddraget i Kri-

gen, om vi saa har aldrig saa stærk en

Fæstning til Lands og til Vands om Kjø-

benhavn; thi Tysklands Sikkerhed vil i saa

Tilfælde fordre, at det selv besætter det for

dets Operationer vigtige vSøterritorium, som

vi blotter for Forsvar. Vi har saa ikke op-

fyldt vore folkeretlige Forpligtelser, den For-

pligtelse, der paahviler den neutrale Stat, at

være i Stand til at optage et efter dets po-

litiske og finansielle Forhold afpasset effek-

tivt Forsvar af sit Søterritorium. Naar jeg

her siger Tyskland, er det fordi Danmark

ligger indenfor Tysklands Magtomraade. Eng-

land kan først efter at have ødelagt den

tyske Nordsøflaade naa en saadan Overlegen-

hed, at den kan foretage en Aktion mod
Østersøen. I Krigens første Stadium vil

Tyskland derfor være ubestridt Herre i

Østersøen og Kattegat.

Man vil af det ovenfor udviklede forstaa

Nødvendigheden af at være i Stand til, hvis

det skulde kræves, at føre et effektivt For-

svar for vor Neutralitet i Storebælt og til-

grænsende Farvande. Det er simpelthen en

Betingelse for Danmarks Eksistens, en For-

dring, som de deri interesserede Magter stil-

ler til os, selv om disse Magter selvfølgelig

ikke stiller Fordringen direkte, men over-

lader til os selv at indse Nødvendigheden af

den. I Skrift og Tale er det tidt sagt til os,

saavel af tyske som engelske Militærforfattere.

Ved den ny Søværnslov samt Loven om
Befæstningsanlæg er denne Nødvendighed

bleven anerkendt af den ansvarlige Rege-

ring. Desværre fuldendes de dertil nødven-

dige Forsvarsforanstaltninger ikke i de før-

ste Aar, og de udføres ikke i den Maale-

stok, som de maritime Sagkyndige har anset

for nødvendig. Men det er et Skridt i den

rigtige Retning; og da der kun var Valget

mellem maritim Afvæbning eller dette lille

men betydningsfulde Fremskridt, kunde Val-

get — for mit Vedkommende i ethvert Til-

fælde — ikke være vanskeligt.
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DE ÆLDSTE DANSKE KARRIKATURER
Af Axel Anthon Bjørnbo.

M man blader „Danmarks

Riges Historie" igennem, vil

I

man forgæves søge Billeder

^^*JL/j^|f med en satirisk Brod eller

^KS^\JK[J^ politiske Karrikaturer, som
^^^^^^ kan give Begreb om For-

tidens Vid. Først i sidste Bind finder man

fire, fem smaa satiriske Fremstillinger fra

den seneste Tid — et fattigt Smil i al denne

Gravalvor.

Er „det danske Grin" af saa ny Dato, spør-

ger man sig selv. Har det danske Folk før

i Tiden været ganske blottet for Vid, eller

har Viddet kun faaet Lov at spille paa det

upolitiske Omraade? Har Begivenheder som

Københavns Belejring, den store nordiske

Krig, Struensees Fald, Bondestandens Fri-

gørelse, Københavns Bombardement i 1807

og Kampene indadtil og udadtil før og i

Aaret 1848 ikke vakt de harmfulde, bitre

eller skadefro Stemninger, hvorfra den sati-

riske Tegning har sit Udspring? Er Lysten

til at give den Art Stemninger Luft i andet

end Ord først vaagnet med Trangen til po-

litisk Frihed? Er den politiske Karrikatur

et moderne „Ukrudt", der er groet op i Ly

af Grundloven?

„Danmarks Riges Historie" giver os intet

Svar, den klarlægger ikke Udviklingen ved

typiske Billedprøver, viser ikke, hvorledes

den satiriske Tegning blev holdt i Tømme

af Enevoldsmagten og kun vovede sig offent-

lig frem paa neutrale , literære Omraader.

Endelig, da Struensee slappede Tøjlerne, fik

den satiriske Kunst — om Kunst da er det

rette Ord — Luft og skød efter hans Fald

de giftigste File mod ham og Caroline Ma-

thilde, som bærer Vidne om en mærkelig

Raahed og Ondskab hos den Tids Danske.

Fra det Øjeblik var det umuligt at holde

Satiren nede. Den groede frodig i Tiden fra

17 72 til 1848, ramte udadtil først Sverige,

saa England og endelig Tyskland ; men den

virkede samtidig indadtil, gav sig stærkt i

Lav med sociale Forhold, hjalp med ved

Stavnsbaandets Løsning, revsede Sædernes

Fordærvelse, øvede Kritik mod Politi og Ma-

gistrat, reagerede energisk mod Pressetvan-

gen, men kredsede forsigtig om Kongemagt

og Regering. Op i forrige Aarhundrede blev

den mere og mere et Vaaben for den politi-

ske Frihedspresse og Smudspressen, og ka-

stede sig endelig i 1848 med Voldsomhed

over Slesvigholstenerne og deres Førere.

Politiske Karrikaturer før Struenseeperioden

er en sjælden Vare, navnlig hvis man for-

drer, at de skal være hjemmelavet Arbejde.

Man søger dem i Regelen forgæves i trykte

Bøger og blandt historiske Stik. Gaar man

til Haandskrifterne, viser det sig dog, at der

ialtfald paa den store nordiske Krigs Tid hat

været Danske, der ikke blot har givet deres

Had til Landets Fjender Luft, men ogsaa

vendt Satiren mod Enevoldsherrens politiske

Fejlgreb, Politiets Smaalighed og de forskel-

lige Stænders Fordomme og Skrøbeligheder.

Den Mand, i hvis Efterladenskab man fin-

der disse Udslag af Vid gemt — og glemt

— er Christian Herman Helwerskov, Herre

til Irup og Øland ved Thisted, Landsdom-

mer for Lolland-Falster, virkelig Justitsraad

og fra 1688 Medlem af Landets Adel.

Han var en sprogkyndig, gennemdannet

Mand med aabent Øre for Tidens Rørelser

og udpræget literær Sans. Han stod i nær

Forbindelse med sin Kollega, den jyske
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De ældste danske Karrikatiirer

Landsdommer, Digteren Tøger Renberg, der

tilegnede ham Digte, og han var en flittig Sam-

ler af Anekdoter, literære Kuriosa , Vers,

Kobberstik og Boger. Hans Vaaben med de

to rødkvastede Partisaner, der findes paa

flere af hans Bøger og Haandskrifter, som

er havnet i det kgl. Bibliotek, har vi her

brugt som Begyndelsesinitial.

I fem tykke Folianter (Thotts Saml. Nr.

742— 746. Fol.) har den poetiske og sati-

riske Landsdommer under Titelen „Rapsodia

varia pro lubitu collectanea" samlet alle

Slags Optegnelser paa forskellige Sprog, Al-

vor og Spøg, Text og Billeder, Prosa og

Vers, fra det mest højtravende og saa langt

ud i det obskøne og platte, at man forgæ-

ves gennemsøger hele Sider for at finde et

Vers, der kan gengives paa Tryk. Ind

imellem har han strøet satiriske eller alvor-

lige Billeder, Pennetegninger, udført uden

synderlig kunstnerisk Evne og raat besmurt

med Vandfarve. Men disse ofte hæslige Pro-

dukter har den Fordel fremfor de galante

franske Stik, Portræter og trykte Bogillustra-

tioner, som er klæbet ind i Samlingen, at

de er originale, „ægte" Børn af Helwerskovs

og hans Landsmænds Vid. At Viddet ho-

vedsagelig er jysk, viser Indholdet, hvis Ned-

skrivning er paabegyndt ca. 1700 og fore-

taget paa Irup, hvor Hehverskov vides at

have levet endnu i Aaret 1723, da han blev

Medlem af en kongelig Kommission.

Det er navnlig i 4de Bind, Billederne

findes, og et af de bedste og morsomste er

sikkert vort Helsidesbiilede (Fig. 1). Efter

Helwerskovs Forklaring er det en Skue-Penge,

som Svenskernes Tilhængere lod slaa efter

Slaget ved Helsingborg i 1710. Men dette er

maaske kun et Skalkeskjul, bag hvilket Hel-

werskov dækker sig. De tre Billeder bærer

ikke Præget af at være taget fra en Mynt.

Den Erindringsmedalje, der blev slaact i Ham-

burg i Anledning af Magnus Stenbocks vSejr,

har ogsaa et helt andet Udseende — en

Victoria paa Forsiden, og paa Reversen en

Buk, der stanger en Elefant omkuld, med en

latinsk Omskrift, der siger saa meget som:

„Hvem skulde tro, at Udyret kunde drives

ud af Riget paa den Maner." *) Det er altsaa

en Karrikatur, som Hehverskov kan have kendt,

men ikke den, vi træffer i hans Bog, og som

han forklarer, som Billedunderskriften viser.

Det er ganske tiltalende, at Hehverskov

ikke skyr en Satire, der er rettet mod hans

egen Arve-Enevoldsherre og dennes Politik;

det stempler ham som en for sin Tid uaf-

hængig Mand, og viser, at han har den for

en Satiriker heldige Trang til at vende sin

Brod mod alle uden Persons Anseelse —
og ogsaa mod sit eget Fædreland.

Men tro ikke, at han paa nogen Maade

er tilbøjelig til at skaane Fjenden.

Den Storm først af Sorg, siden af beret-

tiget Harme og let forstaaelig Skadefryd, der

gik hen over Landet i Aarene 1712— 13,

har sat sig stærke Spor hos Hehverskov.

Det var de Aar, da Magnus Stenbock slog

Danskerne ved Gadebusch, drog ind i Hol-

sten, afbrændte den aabne By Altona, efter

et mislykket Spilfægteri fra den Gottorpske

Regerings Side fik Ly i Fæstningen Tønnin-

gen, men den 15de Maj 17 13 blev nødt til

at kapitulere og gaa i dansk Fangenskab.

En hel Række Billeder, dels alvorlige, dels

satiriske, med tilhørende Epigrammer, illustre-

rer disse Begivenheder. Satiren rettes delvis

mod Altonas Konkurrent, det fjendtligsindede

Hamburg, men først og sidst mod Stenbock.

Virkelig vittigt og helt kvikt tegnet — i

svenske Farver og, skal vi sige, Ulysses von

Ithacia-Stil - er Billedet til det 7de Epi-

gram (Fig. 2): „En Græfve beyler till Jom-

fru Tønningen".

") Fremstillingen af Danmark som Elefant fin-

des ogsaa hos Hclwcrskov, der fremstiller Freden

i Traventhai Aar 17CXJ ved en Elefant, der betvin-

ges af en Enhjørning, en Hest, en Hund, en Ørn

og et Nældeblad (d. v. s. af Sverige, England,

Holland, Liineburg og Holstein-Gottorp).
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Fig. 2. Karrikatur af Magnus Slcnbock og den svenske Hxr, som soger Ly i Tonningcn.

Græfven: Luck op, min Engell sed! Din Kiærist Dig monn' bede!

J. Tenningen: Jeg ter for Dromm'ren ey, thi Custos er tilstæde!

Græfven: Huad Custos? Engell sed! Vi Begge tusindfold

vill sværge himmelhoytt, Du tagen blefvst med Vold.

Mere plat i sin Satire er Billedet af Sten-

bukken, der sidder indeklemt i Tønden, me-

dens Altona brænder i Baggrunden (Fig. 3).

Ideen til det er maaske ikke dansk, thi det

har den tyske Titel:

„Steenbuck in Tønningen! — Mord-Bren-

ner schåme dig!!! — Altona in Brand!"

Under det staar et Par smaa tyske Vers

med en Hentydning til Diogenes i Tonden

:

Wann ich so glucklich nur als jener Heyde werc,*)

Er war in seinen[!] Fass vergniigt mit Sonnenschein.

Ich hab ein P^eur gemacht, par ma raison de guerre,

So**) mir in dieser Tonn verzehret Marck und Bein.

Sieh nun durch eine Brill, wass du hast vergelhan*)

wodurch du dich verhast gemacht bey jedermann.

Mordbrenner berge dich auch in des Meeres Wellen,

dirwird das hollisch Fcursich dortschonzu gesellen.

Denne Tanke om Mordbrænderen, der skal

straffes ved at forfølges overalt af Helvedes

Ild har gjort Helwerskov inderlig godt, og før

han forlader den forhadte Svensker, begraver

han ham og lader ham atter opstaa af sin

Kiste midt i Helvedes Luer, omringet af

Djævle med brændende Fakler (Fig. 4).

Og han giver ham en kraftig Salut med paa

Vejen i Form af en „Velmeent Lyck-Ønsk-

ning till Magnus Steenbuck" :

*i d. V. s. „ware". **) d. v. s. „som", relativt

„ *) d. V. s, „forøvet".
Pronom. -'
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Fig. 3. Karrikatur af Magnus Stenbock, indesluttet i Tonningen.

Gid Jorden, Lufften, Land og Vand

for Dig forbandet være.

Gid Ild og Lue, Baall og Brand

Dit Legeme fortære!

Helfuede''. Vi kan nøjes med at gengive de tre

første Vers, som er de kraftigste og tydeligste

:

Den Altonaisch Ild er sluckt, som Du lodst tænde.

Men tenck en anden Ild ævindelig skall brænde,

Men ikke nok med det !
Der tilføjes et Digt i^g^ blusser lige sterck og aldrig skall udgaae,

paa 6 Vers om „Hanss tilstundende Charge i Endskiønt en Beeg-Krantz er i Hamborg ey at faae.

^;--4 4l.
V^"-

Fig. 4. Karrikatur af Magnus Stenbock, der opstaar i Helvede og faar Plads som Djævelens Fyrboden
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Din Broder Lucifer vill Dig en Titul giffve,

Og hielpe, om Du vilt, i Helffvede at bliffve

Fyrbedere, huor Du faaer lige Rang som hånd,

I huis fordomde Naffvn Du Byen stackst i Brand.

Dog, om Du iiommer till den Dignitiit og Ære,

Ditt Giæde-Bucke Skiæg Du først maae lade skiære :

Sielffv Helveds Badstue-Svend vill da umage sig.

Du er den rætte Buck! Gid Fanden klippe Dig!

Disse Vers er ikke til at misforstaa og

Billedet heller ikke. Danskerne har næret

et flammende Had til denne, den tapreste og

dygtigste af alle Karolinerne, som endte sit

Liv i dansk Fangenskab.

Karrikaturerne over de sociale Forhold i

Danmark er naturligvis mere harmløse end de

politiske, men maaske ikke fuldt saa vellykkede.

Morsomt nok maa ligesom i Tiden efter

Struensees Fald og før Systemskiftet 1901

Politiet holde for. København havde i Aaret

1682 faaet sin første Politimester, en meget

nidkær Mand, Claus Rasch, under hvem der

udstedtes strænge Forordninger om Borgernes

og navnlig Borgerindernes Klædedragt og

Vi ønsker Sambtlige, at dette een-

foldige Sckrifft maatte fremkomme i

saa behagelig en Tiid, som Abigaél

fremkom till Kong David med Begie-

ring: Herre! Hafuer jeg funden Naade

for dine Øyne, da annamm dette, effter-

som Israels Konger ere „altiid" barm-

hiertige

!

Pyntesyge. Den skrappe Politichef var der-

for ikke just populær, men stod i en stadig mere

eller mindre aaben Strid med Byens Befolkning.

Helvverskov tegner ham paa et Billede,

hvor han knælende overrækker Kong Kristian

den 5te sine Indstillinger om Politivedtægten

af 1683 til allernaadigst kongelig Resolution.

Billedet staar lige paa Grænsen af Karrika-

turen, men naar næppe over den. Det paa-

følgende Billede (Fig, 5), der fremstiller

„Kiøbenhauns Hoylovlige Fruentømmers Bøn-

fald till Kongl. Politie-Mester Claus Rasch"

er derimod utvivlsomt over Grænsen. De

knælende og bedende Kvinder, de seglbe-

hængte Dokumenter paa Gulvet og den

strænge, orientalsk udstyrede Politichef med

Hovedet oppe i Skyerne er ikke alvorlig

ment. Slutningen paa det lange Bønskrift,

der gaar ud paa at hævde, at Forbudet mod

at bære Kniplinger og hjemmegjort Syarbejde

vil ødelægge Hjemmefliden og vænne de

unge Piger til By-Føjten, er tydelig og ond-

skabsfuld nok og svarer til Tegningen:

Fig. S. Karrikatur af den lorste Politimostcr i Kohenhavn, Claus Rasch, hvem Kobenhavns Kvinder henfalder om
Lempelse i Politiforordningen om Brug af Kniplinger og anden Pynt.

173



De ældste danske Karrikaiurer

Ogsaa mod Præsterne, som jo hører til

Satirikernes sikreste Ofre, er Landsdommeren

ond. Vi ved fra hans private Breve til Biskop

Jens Bircherod, at han og hans Hustru

havde haft Strid med Pastor Peder Nielsen

Lund, for hvis Hævn han beder Biskoppen

beskytte hans Hustru. Og hans Pen er ikke

blid mod de pengegriske, fruentimmerkære

Kaldsansøgere. Et Billede at en saadan

Præst med en

sort tilsløret,

grædende

Kvindeskikkel-

se foran er sik-

kert ikke ment

for det gode;

men Satiren er

os ikke helt klar

og ialtfald ikke

tydelig udtrykt

i Billedet.

Hvad der

derimod virker

ret overrasken-

de, er, at Helwerskov, der dog var nybagt

Adelsmand og Godsejer, retter en virkelig mor-

som Dyresatire (Fig. 6) mod Adelen, i Form af

et versificeret „Sidste Ære-Minde ofver den for-

dum aarvagen, manhaffte og fortreflige Katt,

Mogens Mouritzsøn Kater,Herre tillMuuse-Hollm

ogSidselstrup,som ved en uformodentligDød has-

tig blefv bortryckt udi Skinderup By behggende

ved Thy-Lands Stabell-StadTisted Anno 1 708":

i 0-'% t.

'^h

p?r

f

Fig. 6. Satire over Datidens Adelsbegravelser.

Komm ! Kalte-F'lock i Wester-Thye

aff huer et Huus og Hytte!

Forfoyer Eder till dend Bye

huer Doden har giort Bytte,

I det hånd en fornemme Katt

har taged bort saa fage,

Huis Liige nepp' er cffterladt

i mange, mange Dage.

En Hoy-Anseelig Katt er dedlll

som huer maae vell begræde

Sin Hossbond till et Nag og Sted,

mens*; Muussene till Glæde.

Og som det uformodentlig

er skeed, det vi kand vinde*).

Bor huer en Katt med Graad og Skriig

sig billig at indfinde

Og slige Vau! Fut! Fut! Miau! Miau!

med Øyne Stromme vædet.

Saa hecle Thyc kand siige aff,

at Katten blev begrædet.

') d, V. s. ") d, V. s, „vidne".
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Kommentar er her overflødig. Versene er

i den rette taarevædede Stil, Billedet fuldt af

Dødens dystre Alvor; men den døde Kats

fire himmelvendte Poter gør ubarmhjertig Grin

med de messende Kattepræsters og det sørge-

klædte Følges dybtnedbøjede Kattehaler. Ne-

denunder Klagesangen ser man et Gravmæle

med en Statue af en ganske ualmindelig

hoven Adelskat ovenpaa.

Damerne gaar heller ikke Ram forbi. Der

dige, meget hæderlige og hoylærde Mand Mag.

Christian Blichfeld velimeritered Proust i Ramsoe-

Herrid og Sogne-Præst for Kiøge Menighed holdt

Bryllup med den Ærens og Dydens Daatter Da-

moiselle Anna Maria Andersdatter Fielsted,

som var den 20. Januarii udi dett Aar, Musen i

sig selff fich Pelden*) fangen. I ald Ærbedighed

till Tids-Fordrifv fremstilled aff en Ven, som I

kiender. Jens Karleby Sogne Præst i Måhren.

Den Bryllupssang, som derefter følger, er,

skønt den er digtet af en Sognepræst til et

Fig. 7. Satirisk Illustration til en Bryllupsvise ved et Frovstebryllup paa Krislianshavn Aar 1708.

Manden gaar i Brude-Fælde.

skoses til de Horn, de sætter, og til deres Re-

geresyge; men især er det Giftesygen, der

maa holde for. Det var jo, som Helwerskovs

Samlinger noksom viser. Bryllupsvisernes Guld-

alder. En saadan satirisk Bryllupsvise, der be-

handler Temaet om .Manden, der gaar i Brude-

F'ælde, har givet Helwerskov Lejlighed til at

lade sit Vid spille i en slet ikke ueffen Illustra-

tion (Fig. 7). Visen har Titelen

:

Apollinis og Veneris Juuie-Stue

Celebrerit ved den kongl. Residentz-Stad paa

Christianshavn

Den samme Afften, paa huilcken den vel-ærvær-

velærværdigt Provstebryllup, holdt i samme

Tone som Nutidens Pølseviser, som disse syn-

ges i de mest borgerlige Foreninger — af

Herrer alene. Det er ren Venusdyrkelse,

som en Nutids Præst vilde korse sig over og

forarges ved, paa samme Maade som den

katolske Kirkes Mænd dengang forargedes

over denne aabenlyse, lutherske Ægtesengs-

forherligelse.

Som Kuriosum kan anføres, at Provsten
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*) Pelden = Skindet, Tøjet. Hele Udtrykket er

os uklart, men betyder vist ikke noget pænt.
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var omtrent 25 Aar ældre end den 21-aarige

Brud. Han døde Aaret efter, og hun trøstede

sig med Eftermanden — efter Tidens Skik.

Den sidste af vore Karrikaturer, den, der

afslutter Artiklen, er rettet mod det fra Tysk-

land indførte Lavsvæsen, dets ceremonielle

Hokuspokus og Emblemdyrkelse. Vaaben-

skjoldet er en Parodi paa Skræddernes Lavs-

vaaben, som fingeres at være paabudt i en

Lavsforordning, sammenskrevet paa Tysk 1620

af „den konstrige Mand Scradriano" det „lov-

lige" Skrædderlavs Secretarius, og vedtaget

paa Skrædderkollegiet i Lussehjem og „nu

paa ny giennemsnaget og paa Danske udsat".

Det undertegnes bl. a. af Mæ—hæ— hester

Lusseknækker til Rendesten og er givet paa

vor Kro Bukkerup d. 93. Decbr. Anno 3970

efter Skræddernes Oprindelse*).

Vaabnet er fuldt af Skrædderemblemer og

har i sit nederste højre Felt en meget vred

Skrædder, og i det venstre en, der er ved

at give Aanden op. Vaabendragerne er en

Buk med Persejern og en Ged med Skræd-

deralen, der gør Bær, som Skræddersvendene

skal fodres med om Morgenen. Øverst vajer

den sammenflikkede Lavs-Kludefane med en

*) Skrædderne havde faaet nye Lavsartikler d.

*ln 1682.

Spegesild i. Den tilhørende Lavsforordning

er en ypperlig Prøve paa Tidens drøje, i

vore Øjne utrolig platte, men noget haar-

trukne og anstrængte Skæmt, som den var

gængse i de dannedes Cirkler. Hvad Vaa-

benskjoldet angaar, er der en Paragraf om,

hvorledes det vil være at indgrave eller af-

male paa alle Kar og alt Bohave, som bru-

ges baade foroven og forneden, baade for og

bag „med største Lydighed, Dennem till Be-

rømmelsse".

De, der har Kendskab til Lavsvæsenets

mærkelige Krusseduller, vil vide, at Hehver-

skovs Ironi ikke var ilde anbragt. Her som

andetsteds indeholdt hans Vid adskillige af

de Egenskaber, som holder Satiren frisk;

men der var ogsaa meget iblandt, som nu

falder mat til Jorden.

Men vi maa ogsaa huske paa, at Hehver-

skovs Samlinger ikke er Enkeltmands Værk.

En Del af det morsomste og vittigste saavel

af Billeder som af Text er vistnok originalt,

men største Parten af de fem tykke Bind er

sammenskrabet Gods, Allemandsværk, Lej-

lighedsarbejde af Kreti og Pleti. Men det

er jo netop det, der gør Samlingen til et

værdifuldt Kulturmindesmærke, en Trumf paa

den Mands Haand, der engang skal fortsætte

Troels-Lunds Arbejde.

Satire over Lavsvæsenct. Skræddernes Lavsvaaben.



ROSENKRANTZ OG GYLDENSTJERNE I HAMLET
Af Palle Rosenkrantz.

p\EN Store Digter er en Skaber, de Skik-

kelser, han danner, lever deres Liv gen-

nem Tiderne som de store Afdøde og præ-

ger den levende Verden, som de døde præ-

ger alt det, der lever. Hamlet, Prins af

Danmark, er en historisk Realitet som Fre-

derik den store er det, han er blot ikke af-

død. Hamlet er ligesaa levende som nogen,

vi hilser paa Gaden ; til alle Tider vil han

være levende, fordi han en Gang skabt,

skønt aldrig født, aldrig kan dø. Intet Men-

neske vilde falde paa at søge efter den le-

vende Model til Hamlet. Og dog staar han

med begge Ben paa Jorden i et Milieu, der

er ganske tids- og stedsbestemt.

Det kan derfor ikke forundre, at Forsk-

ningen har søgt at trænge ind i de histo-

riske Forudsætninger, der laa bag ved dette

tids- og stedsbestemte Milieu, har vendt sig

til de Navne paa Steder og Mennesker, der

haandgribeligt var Realiteter og fortabt sig i

Formodninger om Shakespeares mulige Besøg

i Danmark, hans mulige Kendskab til dan-

ske Sæder, Steder og Mennesker; blot for

at stille nogle rigtige Mennesker i Kreds om

Hamlet.

Hamlet er sandelig ingen dansk Prins,

saa lidt som Slottet i Helsingør er Kron-

borg, saa lidt som Ofelia er en dansk Adels-

jomfru eller Fortrinbras en nordisk Vikinge-

Høvding. Hoffet i Helsingør var aldrig

noget dansk Hof, og hvorfor skulde saa

Rosenkrantz og Gyldenstjerne være andet og

mere end to danske Navne?

Og dog er det virkelig muligt, at Rosen-

krantz og Gyldenstjerne alligevel er mere

end to danske Navne, at de er to danske

Ynglinge af Kød og Blod, stillede i Billedet

ved Digterens Lune, som saa ofte før et Par

Renæssance-Adelsmænd ved Malerens Lune

er stillet midt i Bryllupet i Kana. Det er

muligt, at man kender de to Junkere, at de

er Frcikrik Holgersen Rosciilraiil: lil Rosen-

vold off S/jeniholiii og Knud Henriksen Gyl-

denstjerne til Aaf^iiard.

Og snurrigt nok, med denne Paastand ind-

føres de to ret ubekendte forlængst henso-

vede danske Adelsmænd i Shakespeare-

Literaturen for at blive staaende der. —
Saa levende er den Kreds, der samler sig

om Hamlet.

Lad mig da sørge for, at mine to Ven-

ner indføres i denne Kreds saa smukt, som

jeg evner at indføre dem. — Udødelighed

kommer jo saa underlig tilfældigt til de smaa,

og sit Verdensnavn skylder Familien Rosen-

krantz, 600 Aars Medarbejde paa Danmarks

Historie ufortalt, udelukkende Shakespeare.

L

What Danskers are in — Wittenberg?

I den første Kvartudgave af Hamlet

finder vi følgende Replik:

Ham. What Gilderstone and Rossencraft

Welcome kind school fellows to

Elsanore.

G/7. We thank your grace and would be

very glad

You were as when we were at Wit-

tenberg.

Wittenberg Hamlet har altsaa studeret

i Wittenberg, Rosenkrantz og Gyldenstjerne

har der været hans Kammerater, som den

brave Horatio har været det. Men hvorfor

har Hamlet studeret i Wittenberg ? Fordi

Hamlet er dansk Prins, og danske gemen-

ligen paa den Tid studerede i Wittenberg

ved det strængt lutheranske Universitet, hvor

engelske Ynglinge ikke søgte hen.

Ja, det har man sagt, men spørger vi nu

mutatis mutandis med Polonius: What Dan-

skers- are in Wittenberg? saa faar vi det

Svar: saare fan. I Wittenberg Matriklen fin-

des der i Tiaaret før den Tid, der tør be-
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tegnes som Hamlets Tilblivelsestid, kun op-

ført meget faa danske — en halv Snes

kun —
; danske Adelsmænd søgte til Leyden

og Rostock.

Wittenberg er ikke det Navn, der vilde

melde sig for den, der blandt Fastlandets

Universiteter søgte et, der særligt gæstedes

af Danske, en Englænder vilde næppe nok

kende det af Navn, geraadet i Forfald som

det i de Tider allerede var.

Men vi vilde faa et Svar paa vort Spørgs-

maal, der vilde faa os til at spidse Øren.

Thi blandt Danskere i Wittenberg var netop

paa de Tider — to af de ti: Rosenkran I: og

Gyldaistjcnic.

Vi læser i Wittenberg-Matriklen under 8.

December 1586 to danske Navne Johannes

Pauli Resenius og Fredericus Rosenkrancius.

De to Navne er indførte i Matriklen samme

Aar som Navnet Jordanus Brunus Nolanus

Italus er indtegnet under 20. August.

Vi har ganske godt Rede paa Frederik

Rosenkrantz' Wittenberg-Færd.

Han var Søn af den rige Holger Ottesen

Rosenkrantz til Boller og Hustru Karen Gyl-

denstjerne. Han var født Aar 1569 paa

Boller ved Vejle, og da hans Fader døde,

bestemte hans Formynder Rigets Kansler

Niels Kaas, at han skulde rejse udenlands,

som Skik var, og medgav ham som Præcep-

tor Hans Poulsen Resen. I August tiltraadte

de to Rejsen og opholdt sig i to Aar i Ro-

stock i Huset hos Professor Lucas Back-

meister, med hvis Søn Jacob Backmeister de

i Efteraaret 1586 rejste til Wittenberg.

Backmeister er indskreven i Matriklen blandt

Gratisterne 1. November 1586.

I Aaret 1588 tog Frederik Rosenkrantz

Magistergraden som den øverste af 38 Kan-

didater. Det var samme Aar, som Bruno

forlod Wittenberg. Og da vi nu skal inter-

essere os for P'rederik Rosenkraniz, saa lad

os antage, at han har hørt til den store ita-

lienske Filosofs Vennekreds. Filosofus var

han, thi der skrives om ham: at den vel-

byrdige Discipel under Resens Tugt saaledes

havde forfremmet sig udi Sprog, boglige

Kunster og Filosofi, at han med Berømmelse

ogsaa havde kunnet promoveres til Magister

philosophiæ, om hans „Stand og Staat" dette

havde taalt og tilstedet — saa lidet agtet

var i de Tider en Filosofus !

—

Dette var Rosenkrantz — men nu Gylden-

stjerne ?

Om ham tier Matriklen, men vi ved allige-

vel, at ogsaa han har været i Wittenberg

paa de Tider. Knud Henriksen Gyldenstjerne

er født 157 5, Son af Admiral Henrik Gyl-

denstjerne til Aagaard i Thy og Otto Ruds

Datter Mette. Han blev i 1 5 Aars Alderen

sendt til Rostock og ligeledes optaget i

Lucas Backmeisters Hus. Hans Præceptor

var Backmeisters yngre Søn Johannes, der i

Efteraaret 1590 har ladet sit Navn indføre

i Matriklen. Gyldenstjernes Navn indførtes

ikke, da den unge Junker endnu ikke havde

naaet Indtegnelsesalderen. Men i den beva-

rede Ligprædiken over Knud Gyldenstjerne

er Wittenbergopholdet omtalt, det hedder

her: „han studerede i Wittenberg og der-

næst i Strassburg i Elsass, hvor han absol-

verede sine bedste Studia ja end oc gaff sig

an paa andre skønne fornødne Excercitia og

Offørelser, som en Adels Person vel anstaar.

Han peregrinerede derefter til Helvetiam eller

Switzerland, kom til Basel, Ziirick og andre

fornemme Akademier", og her har han rime-

ligvis truffet Resen og Rosenkrantz, idet det

er opbevaret, at en kalvinsk Professor paa

Resens Tilbagerejse fra Italien bød ham et

Professorat i Basel og sin Datter til Ægte.

Dette synes at forudsætte et Ophold i Ba-

sel for Resen og Rosenkrantz, om hvem vi

ved, at de efter Studieopholdet i Wittenberg

besøgte Italien, gæstede Rom og Sicilien, ja

endog Malta, for at ende med et længere

Ophold i Padua. Saavel Rosenkrantz som

Gyldenstjerne vendte tilbage til Danmark i

Oktober 1591. Og i Aaret 1592 drog de

to Wittenberg Studenter til — England.
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Vi nærmer os nu til det i denne Forbin-

delse interessanteste Punkt i de to Adels-

mænds Historie og gaar derfor direkte til Kilden.

I Biskop Niels Paaskes bevarede Lig-

prædiken over Knud Henriksen Gyldenstjerne,

trykt i København 1630, hedder det herom:

„Aar 1592 drog Gyldenstjerne med Fre-

derik Rosenkrantz og Mogens Ulfeldt, som

siden blev Rigens Admiral, ind udi Skotland

og derfra siden udi Engelland. Hvor han

sig nogen Tid lang opholdte videre Landen

at bese og sig forsøge. Hvorfra han begav

sig igen hjem til Danmark med Korigl. Maje-

stæt vores naadigste Herres Skibsflaade".

Rosenkrantz og Gyldenstjerne har altsaa

gæstet England i Aaret 1592. Mogens Ul-

feldt, der iøvrigt ogsaa havde studeret i

Wittenberg og var en vidtberejst Mand, var

ældre end de to andre. Han rejste til Skot-

land i Kongens Ærinde og vendte derfra til-

bage til Danmark, hvor han gør Tjeneste

ved Hoffet, medens Rosenkrantz og Gylden-

stjerne er i England.

Flaaden fra Vestersøen vender hjem i For-

aaret 1593, og Rosenkrantz nævnes tillige

med flere af Flaadens Officerer som tilsagte

til et Bryllup i København ved denne Tid.

Mere end et Aar har Englandsrejsen alt-

saa ikke varet.

Det er alt, hvad vi ved.

Og paa Grundlag af dette tror man altsaa

at kunne paastaa, at Rosenkrantz og Gylden-

stjerne i Hamlet er de to unge Wittenberg-

Studenter, som her er nævnte?

Non liquet, siger Læseren — og det maa

altsaa prøves at yde mere.

Først maa vi vende os til den bedste af

Kilderne : Shakespeares Hanilel.

IL

„Rosencrantz and Guildenstern"

i Shakespeares Hamlet.

Disse to Figurer er, synes mig, altid ble-

ven bedømt urigtigt af Shakespeare-Litera-

turen. R. Loening har i sin Bog: „Die

Hamlet Tragoedie Shakespeares" hævdet dette,

men da han synes at staa alene og ikke

er helt sikker eller udtømmende, er det

nødvendigt at gennemgaa de faa Optrin, i

hvilke de to optræder, og gøre Rede for deres

Ord og Hamlets Ord til dem og om dem.

Vi møder Rosenkrantz og Guildenstern i

2. Akts 2. Scene. Kongen hilser dem vel-

kommen, de har længe været borte, er alt-

saa ikke Hofmænd men Junkere, de har op-

rindelig været tænkt som hjemkaldte fra Wit-

tenberg. Da Hamlets Alder ændres og Wit-

tenberg Opholdet skydes tilbage i Tid, bli-

ver de to ikke betegnede som direkte hjem-

vendte fra Studier, de angives blot at have

levet borte fra Hoffet. De har hørt om Ham-

lets besynderlige Tungsind, de er hidkaldte,

fordi de som hans Kammerater kan antages

at kunne adsprede ham. Og Kongen, der

skjuler sine Anslag for alle, antyder blot, at

de lejlighedsvis maa kunne erfare, hvorfor

Hamlet er tungsindig. Kongens Ord paa dette

Sted er i Folioudgaven mangelfuldt gengivne.

Dronningen føjer sine Bønner til Kongens,

og de to Junkere svarer med studerede

Mænds Anstand, ikke som Hofmænd men

netop som danske Feudaladelsmænd under

Adelsvælden vilde svare, ærbødigt men selv-

bevidst.

„Eders Majestæter kunde byde, men beder,

vi adlyder i fuld Frihed og beder Eder befale."

At de to Junkere er et Par, det fremgaar

allerede her af deres Tale, den ene begyn-

der, den anden fuldender hans Tanke, og

Kongens og Dronningens Svar fletter sig lige-

ledes som et Pars ind i de to Junkeres

Tale, man mærker, hvorledes Shakespeare

med sin dybe Sands for Sprogets Velklang

lader de to smukke Navne slynge sig ind i

Kongens og Dronningens Ord,

Thanks Rosencrantz and gentle Guildenstern

Thanks Guildenstern and gentle Rosencrantz.

At samtidig Digteren, som Loening tæn-

ker, har villet fastslaa, at de to Junkere var
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lige saa brede som lange, to Gennemsnits- gende: men helt galt gaar det vel ikke

mennesker uden Individualitet, kan vel ikke heller, og hertil svarer Gyldenstjerne Nej.

absolut modsiges, men det er mere end Hamlet afslutter Diskussionen med en Vit-

sandsynligt, at Shakespeare ikke her har vil- tighed, der minder stærkt om hans Ord til

let nedsætte de to Venner, men snarere fast- Ofelia i Skuespiloptrinet, frivolt mandfolke-

slaa dem som det, de er bestemte til at be- spøgende men muntert. Gensynet med Ven-

tegne, — Partifæller. nerne, Følelsen af, at der er flere, der maa-

Loening har paavist, hvor urigtig Goethes ske kan tænke som han, gør ham et Øje-

Opfattelse i Vilhelm Meister er af de to Hof- blik glad. Og Rosenkrantz tager Tyren ved

snoge, som han kalder dem. De skal slet Hornene. Lad os nu være ærlige mod hver-

ikke betegne Hoffet, det sker ved Pohviiiis andre, siger han. Lad os faa at vide, hvor-

og Osric, de skal betegne Ungdommen, Ven- ledes det staar til med dig.

nerne, den Kreds, til hvilken Prinsen natur- Saa vaagner Hamlets onde Tanker, hans

ligt vil søge, om han som andre Prinser, „Pessimismus", som Tyskerne kalder det,

der anser sig for forbigaaede, maatte ønske kommer frem.

at danne sig et Parti. At Hamlet skulde ville spille gal overfor

Det maa da her erindres, at den Hemme- de to, er næppe tilladeligt at antage. Hvor-

lighed, over hvilken Kongen ruger, Broder- for skulde han mistro dem? Og vilde han

mordet, som kun kan røbes, naar et Gen- det, havde han næppe udtrykt sig saa for-

færd stiger frem af Graven, om den har Ro- standigt, som han gør. Nej han falder helt

senkrantz og Gyldenstjerne ingen Anelse. naturligt ind i Studenternes Disputatstone, og

De ved kun, at den gamle Konge er død, bittert men ikke ondt taler han om sine

og at den nye er valgt af Folket. (Dan- tunge Kaar. Rosenkrantz trøster ham. Det

mark er et Valgrige). De forstaar Hamlets gælder om ikke at tage Livet saa tungt, det

Sorg, de har hørt mere om den, og det, de gør vi ikke. Saa kan I det, siger Hamlet.

af et ærligt Hjerte ønsker, er at bringe ham Jeg kan det ikke. Gyldenstjerne tror, at det

Hjælp. er Hamlets skuffede Ærgerrighed, der volder

Det er Moderen, der siger Amen til deres hans Weltschmerz, men Hamlet siger straks

Ord, og det er Moderen, de vil hjælpe sam- Nej til dette. Han lader hurtigt Studenter-

tidig med, at de gør, hvad der staar i deres fægtningerne falde. Vi er ved Hoffet, ikke

Magt for at være Vennen til Behag. i Wittenberg. — \'i er ved Hoffet, i Guds

I første Scene staar de værdigt og syrn- Navn da.

pathetisk. Men Hamlet har endnu ikke opgivet den

Saa mødes de med Hamlet. Som alt be- første Tanke, Rosenkrantz' og Gyldenstjernes

mærket er Replikernc om Wittenberg æn- Tilsynekomst har vakt hos ham, Tanken om
drede. For Hamlet er Rosenkrantz og Gyl- Partifællerne. Det er Venner, han vil, Til-

denstjerne Ungdomsvenner, der ikke er ved hængere han kan stole paa, Mænd, der kan

Hove, Studiefæller, han genser med Glæde. handle. Men tør han tro de to, er de ikke

De kalder ham Herre, han svarer Venner, i Ledtog med hans Fjender?

kære Drenge og tiltaler dem med det kam- Derfor spørger han. Hvorfor kom I, og

meratlige Du. Og deres Samtale falder da de svarer: for at besøge dig. Herre,

straks hen i Studenternes. Hamlet spørger, lyder hans Ord bittert. Mig søger ingen,

hvorledes de har det, Rosenkrantz svarer saa jeg tæller intet ved dette Hof. Nej — vær

slideligt, og Gyldenstjerne føjer til, vi ærlige mod mig. Har man sendt Bud efter

kunde have det bedre. Hamlet siger spø- Jer. I er jo brave ærlige Mænd. Godt, vær
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ærlige mod mig — er I Venner, har man

sendt Bud efter Jer?

Og Hamlet ser, at de er hidkaldte, at de

overvejer, om de skal være ærlige mod ham
— kort sagt, at han ikke tør tage dem i

sin Fortrolighed, som han tog Horatio —
saa tilstaar Gyldenstjerne. Man har sendt

Bud efter os. Og Hamlet sætter dem ind i

Situationen, alvorligt men bittert, fordi hans

Venner har Hemmeligheder med hans Fjender.

Verden er mig intet, siger Hamlet.

Han er forelsket, smiler Rosenkrantz, og

Hamlet bliver vred, men forstaar, hvorfor

den anden smiler. Det gør Rosenkrantz

ondt at have saaret Hamlet, og han fører

Talen hen paa Skuespillerne.

De følgende Repliker er Skuespilleren Wil-

liam Shakespeares — de belyser ikke Hamlet-

Dramaet. Personerne taler med Shakespeares

Røst, Shakespeares Tanker. Hamlet føler sig

dog, idet han veksler disse Ord med beslæg-

tede Mænd, som deres Kammerat, men han

tør ikke stole paa dem uden Prøve.

Han siger ikke mere Venner, han siger

Herrer — Velkommen til Helsingør. Ræk

mig Jeres Hænder. Det er Sæd og Skik at

byde Velkommen, jeg følger den Skik, for

at I ikke skal tro, at Skuespillerne er mig

mere til Glæde, end I er det. I er vel-

komne, men min Onkel-fader og Tante-moder

tager fejl.

Jeg er ikke gal — men jeg kan lade,

som jeg var det.

Og Hamlet lader straks enhver Tanke

falde om at knytte sine Ungdomsvenner til

sine Planer. I sin Monolog tænker han end

ikke paa dem, han er alene med sine Planer.

Det første Møde mellem ham og den Ung-

dom, der kunde bleven Hamlets Parti, ender

med de halvt bitre Ord:

Vorherre være med Jer jeg kan ikke.

Nu er jeg alene. —
Der er i hele denne Scene intet, der kende-

tegner Rosenkrantz og Gyldenstjerne som de

usle Hofmænd, hvortil den gamle Shake-

speareliteratur har udnævnt dem. Deres

Rolle i Dramaet er at belyse Hamlets Trang

til at handle, til at tage Gerninger op, hans

Krav til X'ished, her til fuld Klarhed over

de unges Sindelag, hans Udskyden af sin

Forskning, den nye Plan og hans dybe Fø-

lelse af, at han staar alene overfor sit Kald

— helt alene.

Rosenkrantz og Gyldenstjerne aner intet

om hans Kald, de forstaar blot nu, at der

er Fjendskab mellem Hamlet og Kongen.

Men hvor er Retten?

Der er i denne Scene enkelte Træk, der

vidner om Vanskeligheder mellem det givne

Stof, Fablen, Handlingen og den psykolo-

giske Benyttelse deraf, der altid i et Drama

skaber en vis Uklarhed hos Tilskueren.

Som denne Scene her er gengivet, er den,

hvorledes har man da kunnet misforstaa de

to Figurer allerede her ?

Svaret ligger lige for. Hamlet-Sagnet ar-

bejder med to Spioner, der lever i Tilskue-

rens og Læserens Bevidsthed, de bliver til

Rosenkrantz og Gyldenstjerne allerede nu.

Hamlet-Sagnet hviler paa Hamlets foregivne

Afsind. Hamlet spiller gal overfor Spio-

nerne! Der er ikke et afsindigt Ord i hans

Samtale med de to, og det er ikke heller

Hamlets Hensigt, at de skal opfatte hans

Ord saaledes.

For dem blæser sydlig Vind, ikke Nord

—

Nordvest. Men de skal være ærlige, ærlige,

ærlige, eller rettere han maa have Tillid til

dem, de maa føle som han uden at vide,

hvad han føler. Det er et Krav, de to Yng-

linge ikke kan opfylde.

De forstaar ikke et Ord af det hele, Ro-

senkrantz og Gyldenstjerne er fremmede ved

Hoffet, de aner ikke, hvad her gaar for sig,

de kan deltage i Samtalen, men de kan ikke

tale med.

Indifferent children of the earth. —
Hamlet er alene — Horatio har hørt hans

Ord og forstaar ham, men de unge, der

skulde danne hans Parti, kan han med sit
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Naturel ikke drage til sig til Handling —
han, der endnu ikke selv kan handle. Det

er, som Bradley saa fint paapeger, Tvivlen,

der piner ham.

Til have grounds—

!

I den korte Scene i Begyndelsen af 3. Akt

giver Rosenkrantz og Gyldenstjerne ikke det

rette Billede af Hamlets Optræden i deres

Rapport til Kongen. Engelske Kritikere har

søgt at forklare deres Ord saaledes, at Bil-

ledet kom til at passe nogenlunde, og Rosen-

krantz' Replik: „Niggard of question but of

our demands most free in reply" har voldt

Kommentatorerne megen Vanskelighed.

Den er jo heller ikke rigtig. Hamlet spør-

ger hæftigt, men svarer ikke. Man har villet

fortolke Ordene sprogligt saaledes, at de gav

denne Mening. Men mon det er nødven-

digt? Naar vi stadig ser Rosenkrantz og

Gyldenstjerne som Hamlets Venner, ligger

der nær, at de søger at dølge for Kongen,

at Hamlet angriber ham. De svarer derfor

kun: han vil ikke sige, hvorfor han er for-

tvivlet — Hamlet har jo sagt dem hvorfor,

han har jo sagt dem, at han foragter Kon-

gen. De røber ikke Vennens Ord, de siger

blot, hvad Kongen ved, hvad enhver maa

vide: at Hamlet taler sort. Han gør sig jo

ingen særlig Ulejlighed for at skjule, at hans

Afsind er kunstigt (crafty). Hvad Rosen-

krantz og Gyldenstjerne siger til Kongen er

kun dette: Vi kan intet fortælle, fordi vi

intet ved. Men enhver maa dog kunne se,

at det er Hamlet, de holder vSkjold for,

Hamlet, de ikke vil røbe. For det ved de,

at Hamlet hader Kongen.

De to „Spioner" er i hvert P^ald klare

over, at det er som Hamlets Venner, de er

ved Hove, og de forraader ikke deres Ung-

domsven.

Saa beslutter Kongen sig til at spejde selv.

Imens forfølger Hamlet sin Plan med Skue-

spillerne, og Kongen røber sig under Spillet.

I den Scene mellem Hamlet og de to

Junkere, der nu følger, ved Hamlet Besked,

han har faact „grounds", og Handlingen mod-

nes i ham. Han vil nu dræbe Kongen, men

han trænger ikke til Partifæller, han vil være

alene om det, kun støttet til sit gode Sværd.

Derfor kommer de to til Ulejlighed. Drevne

af ærlig Bekymring for Ungdomsvennen

prøver de at tale ham til Fornuft. De ved

kun, at Kongen er vred, ved ikke hvorfor.

Prinsen bliver ærgerlig og vil feje dem af,

men Gyldenstjerne taler et Sprog, der meget

lidt er Hofmandens : Lad mig være fri for

høflige Fraser, siger han, nu er det Alvor.

Vil I tale forstandigt til mig, godt, saa ud-

fører jeg det. Eders Moder har paalagt mig,

hvis ikke, saa forlad mig, saa hører jeg ikke

hjemme her.

Hamlet hverken kan eller vil tage de to

Junkere ind i sin Fortrolighed, end ikke da

Rosenkrantz besværger ham ved deres for-

dums Venskab, og over for de alvorlige

Venneord, der kun kan være ærlig mente,

har han kun det kolde Svar : I sagde jo selv

før, da vi traf hverandre. Ærgerrighed.

Derefter følger Scenen med Fløjten, hvis

første Ord har sat Kommentatorerne i For-

legenhed. — Let me see one — /(' ivilhdraii'

ivith \oii — why do you go about o. s. v.

Det synes klart, at Hamlet her mener:

Lad os forstaa hverandre, lad os tale ud.

Hvad vil I to mig, er I sat ud paa mig.

Og ærligt svarer Gyldenstjerne: Var det min

Pligt at tilsidesætte alle Hensyn overfor Eder,

saa vilde denne Pligt ikke drive mig videre

i Tilsidesættelse af alle konventionelle Hen-

syn, end mit Venskab driver mig nu.

Og Hamlet svarer ikke bittert, men for-

sonet: Du forstaar mig ikke. Han siger

ikke Herre nu — han siger blot: Ven, du

forstaar mig ikke. Alt, hvad du opnaar, er

at falde mig til Byrde. — Gaa!

Og hermed bryder Hamlet Broen af mel-

lem sig og de Mænd, han kunde have tænkt

sig som Staldbrødre. I Grunden er Rosen-

krantz og Gyldenstjerne hermed ude af Dra-
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maet. Og havde Shakespeare sluppet dem

her, vilde man ikke have misforstaaet deres

Stilling saa groft, som sket er. De opbeva-

res nu for den Rolle, der er anvist dem i

Sagnet og i det Skuespil, der muligvis lig-

ger til Grund for den endelige Hamlet. For

Ideen i Hamlet har deres senere Optræden

ringe Betydning, men Shakespeares geniale

Evne til at fastholde sine Figurer fornægter

sig heller ikke her.

Han fortegner ikke Rosenkrantz og Gyl-

denstjerne.

I 3. Scene udfører Kongen sin djævel-

ske Plan, der tilsigter Hamlets Død. Han

taler ikke til Rosenkrantz og Gyldenstjerne

om, hvad han vil. Han tier overhovedet

altid om sine Anslag, har ingen Medvidere.

Han siger dem blot, at Hamlet skal sendes

til England. Rosenkrantz og Gyldenstjerne

forstaar, at Hamlet truer Kongens Liv, og de

usædvanlige fede Ord, de taler om Kongens

Betydning, Ord, der bedre passer for en en-

gelsk Hofmand fra Elisabeths Tid end for

en dansk Adelsmand, som siger selve Prin-

sen sin ærlige Mening, er rimeligvis tillagte

Rosenkrantz for at forklare overfor Til-

skuerne, at Hamlets to Venner virkelig paa-

tager sig det Hverv, der maa være dem

ubehageligt.

Fædrelandet er i Fare — det er Frasen,

der dækker al Handling, som ellers synes

mindre hæderlig eller ædel. Kongens Liv

er truet, og derved er Fædrelandet i Fare;

kun derfor handler Rosenkrantz og Gylden-

stjerne som de gør. For den Tids Mænd er

Dynastiet Fædrelandet.

Men helt til Figurerne passer den megen

Svulst ikke, dertil er Rosenkrantz og Gylden-

stjerne i alle andre Scener for jævne og pro-

saiske. Der er ej heller Tvivl om, at de to

Repliker i denne Scene har voldt Rosen-

krantz og Gyldenstjerne megen Skade paa

gode Navn og Rygte ikke helt uden Skyld

fra Digterens Side — selv om Kongen i de

Tider fik fede Ord, Fædrelandet nu inkasse-

rer for sig.

I den sidste Scene, hvor Gyldenstjerne og

Rosenkrantz spørger Hamlet om, hvor han

har lagt Polonius' Lig, tegner Digteren igen

de tre i deres klare Forhold til hverandre.

Hamlet er ophidset — uretfærdig. Han

kalder Rosenkrantz en Svamp, haaner ham,

fordi han er i Kongens Sold.

Hans Ord falder ætsende og onde, og

Rosenkrantz svarer med en ægte Landjun-

kers Befippelse. Herre, jeg forstaar Jer ikke.

Han forstaar det virkelig ikke. Og Hamlet

ser ind i det halvt fortørnede, halvt maa-

bende Ansigt og siger: Saa meget des bedre

— er mine Ord for skarpe, saa er du for

dum. Man tør ikke som de fleste oversætte

Ordet „knavish" blot ved kløgtig, der er

noget nedsættende deri, der skyldes Hamlets

dybe Trang til at være retfærdig ogsaa mod

dem, han anser som sine Fjender — og

som han maaske gør Uret, — thi ogsaa her

tvivler Hamlet paa sin Ret. Og dette frem-

gaar tydeligt af hans sidste Ord til Rosen-

krantz, da denne siger: Herre, I skal sige

os, hvor Liget er og gaa med os til Kongen.

Saa svarer Hamlet med et Ordspil paa

„body" og „King", der angiver hans sande

Mening om de to. For Jer er Kongen

noget, for mig er han mindre end intet.

Konge er han af Navn — men Konge er

han ikke — intet er han. Han glemmer at

tilføje: for jeg kender ham — det gør I

ikke! Og i hans sidste Replik: „Hide fox

and all after" ligger hans Foragt let tilsat

med Medlidenhed overfor de to arme Junkere,

der uden at se, uden at forstaa deltager i

Hoffets Legen Skjul paa Skurkens Bud.

Leg Blindebuk, I Daarer — leg Blindebuk

med alle dem, der ikke ser!

Hermed er Rosenkrantz' og Gyldenstjernes

Roller udspillede; i 4. Akts 4. Scene har

R6senkrantz kun en ubetydelig Replik, og i

5. Akts 2. Scene holder Hamlet Ligtalen

over dem.
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Det er tydelig, at Englandsfærden og Ro-

senkraniz' og Gyldenstjernes Død som Ofre

for Kongens Forræderi og deres egen Uvi-

denhed er Stof, der er paatvunget Digteren

af Fablen og ikke yderligere udarbejdet af ham.

Horatios Ord : Saa Guildenstern og Rosen-

crantz maatte til det! besvarer Hamlet med

et Skuldertræk. De var jo saa ivrige efter

det selv, for dem har jeg ikke Samvittig-

hedsnag. Hvorfor vilde de blande sig i

denne Sag. Det er farligt for Smaafolk at

spise Kirsebær med de store.

Det er saa tydeligt Meningen her at affær-

dige Indvendinger mod Rosenkrantz' og Gyl-

denstjernes tragiske Lod dermed, at de kunde

holdt sig fra det, ikke som Eftertiden har

gjort det derved, at de maatte ligge som de

havde redet.

Hamlet er uretfærdig mod de to, Shake-

speare er det ikke. Hans Rosenkrantz og

Gyldenstjerne staar for os med deres elsk-

værdige, aabne Ansigter hjælpsomme og rede

til at 3^de deres Tjeneste, men fuldkommen

uforstaaende overfor alt det, der sker ved

Hoffet, ude af Stand til at forstaa Hamlet

eller vinde hans Tillid og derfor lidt latter-

lige ved det uvilkaarligt maabende Udtryk i

deres ærlige Ansigter — mærkværdig danske!

Saaledes har Shakespeare tegnet de to unge

danske Junkere, der kom fra Wittenberg og

drog bort over Havet deres Skæbne i Møde.

Den straalende Kunst, hvormed Hamletskik-

kelsen er tegnet, har ledet alle til at tage

hans, Overmenneskets, Parti mod de lavere

Sjæle og være lige saa uretfærdige imod dem,

som Hamlet var det. Shakespeare selv vilde

smile derad.

III.

Rosenkrantz og Gyldenstjerne

som Navne.

I Virkeligheden passer Navnene Rosen-

krantz og Gyldenstjerne aldeles ikke ind i

Hamlets Personliste. De virker som en Cy-

linderhat paa Hovedet af en af Frans den

førstes Hofmænd. De er sikkert helt tilfæl-

dige. Gertrud er maaske ogsaa tilfældigt,

Shakespeare kan have Navnet fra en af de

Kammerater, der har været i Danmark, maa-

ske har denne Kammerat holdt af en dansk

Pige, der hed Gertrud. Maaske er Navnet

blot en Forvanskning afSa.xo-Novellens Geruth.

Navnene Rosenkrantz og Gyldenstjerne er

tilfældige paa en helt anden Maade.

Der foreligger intet, der sandsynliggør, at

Shakespeare har været i Danmark, og som

Rigsarkivar V. A. Secher har fremhævet i

en Diskussion i Jahrbiicher der deutschen

Shakespeare Gesellschaft XXV—XXVI vilde

Navnene for den, der havde truffet deres

Bærere i Danmark, have lydt helt ander-

ledes. Paa den Tid hed Knud Gyldenstjerne

Knud Henriksen og Fr. Rosenkrantz Frederik

Holgersen, og dette vilde næppe være und-

gaaet en fremmed, enhver vil dog mærke sig

den russiske Brug af Patronymika og vide,

at Russeren siger Sergej Nicolajewitsch til

den Sergius Panin, hvis Fader hed Nicolaj.

Det er næppe heller sandsynligt, at de to

Navne er bragte til England gennem de

danske Skuespillere, der har været i Hel-

singør. Navnene er velkendte i Danmark og

bares af en Mængde Mænd, deraf liere j

fremragende Stillinger, men de er og bliver

dog kun to Navne, og Navne som Valken-

dorf, Ulfeldt, Urne, Kaas og Friis laa for-

saavidt nærmere, som disse Navnes Bærere

spillede langt mere fremtrædende Rolle i det

danske Statsliv. Navnlig maa Skuespillerne

have været i Berøring med Rentemester

Valkendorf.

Stammer Navnene, som nogle vil mene,

fra Skuespillertrupen i Helsingør , ved Aar

1585, vilde f. Ex. ogsaa Lensmanden Fre-

derik Urnes Navn have været naturligt. At

de skulde stamme fra Sackvilles Trup, der

optraadte ved Chr. IV. Kroning, er allerede

af den Grund lidet rimeligt, at Scenen for

denne Fest var København, og Shakespeare
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i saa Fald vel nok vilde have henlagt Hof-

begivenhederne i Danmark til Rigets Hoved-

stad, ikke til Helsingør. De danske Træk

i Hamlet er i Virkeligheden ogsaa tilfældige

og saare faa. At Shakespeare skulde have

haft Kendskab til danske Navne fra diplo-

matiske Forhandlinger mellem England og

Danmark, er utænkeligt. De første adelige

danske Gesandtskaber til de britiske Øer er

netop samtidige med Hamlet, men her er

Navnene ikke Rosenkrantz og Gyldenstjerne,

men Krabbe og Ulfeldt.

Man har ment, at Navnene kom fra Skot-

land, hvor Kong Jakob i Aaret 1589 førte

Christian den IV's Søster hjem som sin Brud.

Ganske vist red ved Indtoget i Edinburgh

Knud Gyldenstjernes Fader, Henrik Gylden-

stjerne, foran Dronningens Hest, men det

danske Adelsnavn, der ved denne Lejlighed

naturligst nævnes først, er Rigsadmiralen

Peter Munks, og havde der været Tale om
et Udvalg, kunde Navnene paa Kong Claudius

Hofmænd lettelig have været suppleret med

andre end Osric, Voltmand og Cornelius, for

ikke at tale om de italienske Navne, der

bæres af Hamlets Venner.

Saavel i England som i Tyskland har man

anstillet Undersøgelser om Bærere af de to

Navne; i Danmark har man ikke anset dette

for at være Umagen værd.

I England er man stemt for den lærde

Holger Rosenkrantz, der studerede i Witten-

berg 1592 og havde et Navn i den tyske

theologiske Forfatterverden. Dette Navn er

dog sikkert større nu paa en Afstand af 300

Aar, end det var, medens den unge lærde

Holger udfægtede de Hanekampe med unævnte

Professorer i Leyden, der foranlediger hans

værdige og alvorlige Fader Rigsraaden Jør-

gen Rosenkrantz til at skrive ham spottende

til. Holger Rosenkrantz blev en bekendt

Mand i Danmark og Tyskland længe efter,

at Skuespillet Hamlet forelaa trykt og kendt.

I England har man paa Shakespeares Tid

næppe anet, hvem han var, og selv har han

aldrig været i England. Paa ham kan Shake-

speare umuligt have tænkt.

Fra Tyskland stammer »S/aiiibogsJiistoricn<.<,

der har fundet Vej til alle Skrifter om Ham-

let og som i en noget modificeret Form og-

saa findes hos Brandes i hans William Shake-

speare. Den er i sin Opstaaen saa pudsig,

at den fortjener at refereres, den er tilbage-

vist af de mest fremragende danske Histo-

rikere for over tyve Aar siden, men ikke

destomindre lever den endnu og giver en

Mand som Kuno Fischer Lejlighed til at føre

Kong Christian d. IV. s Kroningsoptog, hvor

Rigsmarsken Peder Gyldenstjerne bærer Svær-

det og Statholder Jørgen Rosenkrantz Rigs-

æblet, ind i en Hamlet Afhandling som en

pompøs Arabesk.

Manden for denne Stambogshypothese er

den tyske Aarbogs Udgiver F. A. Leo, og

Historien selv er kortelig denne:

En skønne Dag modtog Leo fra Overbib-

liothekaren i Stuttgart, Dr. Heyd, en Med-

delelse om, at man i Arkivet i Stuttgart

havde fundet Hertug Frederik d. I. af Wiirt-

tembergs Stambog, i hvilket der paa Pag. 70

stod følgende Indskrift:

1577

In utraque fortuna ipsius fortuna esto

memor
Jørgen Rosenkrantz.

1577

Ferendum et sperandum

P. Gyldenstern.

Desuden fandtes paa samme Blad tre an-

dre Navne. Eske Bilde, Peder Skram og Axel

Viffert og Stednavnet Hafnia (København).

Under almindelige Forhold vilde man af

denne Indskrift slutte, at hans Durchlautig-

hed Aar 1577 havde været i København og

bedt Rigsraaderne skrive deres Navne i hans

Album.

Dr, Heyd tænker imidlertid straks paa

Hamlet og skrev til Professor Leo. Profes-

sor Leo, der ikke kendte noget til dansk

Adelshistorie, blev straks højlig interesseret.
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Han havde ikke Tid til at vente, til han

kunde faa Svar fra Danmark, men optog i

Jahrb'j'^.h Bind XXV en ikke helt heldig af-

fattet Afhandling, hvori han udtaler sig saa-

ledes:

..Ejeren af Stambogen har været i Skan-

dinavien og har i hvert Fald der lært de to

Hofsnoge at kende, hvis Fremtræden formo-

dentlig af de da i Skandinavien værende en-

gelske Skuespillere ved deres Hjemkomst er

bleven skildret deres Kollega Shakespeare saa

levende, at han har kunnet tegne dem por-

trætligt og livagtigt."

Dette lod Leo trykke og sendte derefter

som annonceret Bud til danske Lærde. Han

modtog en Række Svar, der egentlig kun

indeholdt det ene: der var mange Rosen-

krantzer og Gyldenstjerner i Danmark Aar

1577, de to nævnte var Rigets første Mænd
og særdeles fortræffelige Adelsmænd, om hvem

det er utilbørligt at bruge Betegnelsen Hof-

snoge. Men Leo benyttede sit Stof paa en

noget besynderlig Maade; han aftrykte en

Række Svar i Bindet XXVI og sluttede med

følgende pudsige Ord:

Summen af de foranstaaende Breve giver

os udtømmende Materiale over de historiske

Skikkelser Rosenkrantz og Gyldenstjerne, men

selvfølgelig ikke ringeste Tilknytningspunkt

for, om de staar i personlig Forhold til de

af Shakespeare tegnede Figurer. Det rigtige

kan muligvis være som antydet i et (tysk)

Brev, at engelske Originaler har faaet de

danske Navne. Men paa den anden Side er

det stadig ikke udelukket, at højtstillede og

iøvrigt fra Karakterens Side værdige Person-

ligheder overfor deres Fyrste opfører sig over-

drevent devot ja lad os endog sige hofsnoge-

agtigt.

Disse Ord skjuler alt, hvad der er sagt i

de danske Breve, og de tyske Brevskrivere

ved aldeles ikke Besked.

De danske Breve er interessante ogsaa for

vort Emne.

Rigsarkivar Bricka i København skriver,

idet han meddeler alle Oplysninger om de

nævnte fem Adelsmænd, at Betegnelsen Hof-

snoge er utilladelig, at Slægterne Rosenkrantz

og Gyldenstjerne var særdeles talrige, at

Shakespeare mulig kan have hørt Navnene,

men at der ikke kunde være Tale om Por-

trætlighed.

Den nuværende Rigsarkivar Dr. V. A,

Secher giver en Række udtømmende Op-

lysninger om de nævnte Mænd og pole-

miserer skarpt og vittigt mod den taabelige

Misforstaaelse, hvori Leo gør sig skyldig.

Han hævder, at Hamlet udviser, at Shakespeare

er kemisk ren for hver Berøring med Dan-

mark, og at der i Danmarks Raad under Fre-

derik den 2den sad 9 Gyldenstjerner og 3

Rosenkrantzer. Han slutter med en interes-

sant Paavisning af, at der siden 1433 har

været bosat en Gren af Slægten Gyldenstjerne

i England, og at mulig Digteren Haggard

nedstammer fra denne Gyldenstjerne til Aa-

gaard i Jylland.

Endelig gør den tyske Friherre Weber v.

Rosenkrantz opmærksom paa et Faktum, som

er vel værd at agte, at den danske Adel var

saa langt fra at være Hofsnoge paa den Tid,

at den fuldkommen holdt Kongemagten Stan-

gen, og Perioden af danske Historikere be-

tegnes som Adelsvældens Tid.

Stambogshypothesen turde vel herefter være

skrinlagt for stedse.

Men Navnene Rosenkrantz og Gyldenstjerne

staar alligevel i Hamlet. Deres Tilstedevæ-

relse er en Tilfældighed som alt sagt, de

staar der ikke, fordi Shakespeare har søgt

efter danske Navne og danske Interiører. De

staar der alligevel for at give dansk Kolorit,

de staar der som de danske Sætninger hos

Rabelais som Resultater af Møde med Danske.

Og nu mener jeg, at det netop er Fr.

Rosenkrantz og Knud Gyldenstjerne, Shake-

speare har mødt. Faktisk er kun dette, at

de to Wittenbergstudenter opholdt sig i Eng-
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land Aaret 1592, og at Figurerne i Hamlet

i høj Grad ligner to unge danske Adels-

mænd fra den Tid.

Men passer nu ogsaa de Situationer, hvori

vi har Lov til at tænke os Rosenkrantz og

Gyldenstjerne, med vor Antagelse? Det er

netop det, der forekommer mig afgørende.

Det antages almindeligt, at Hamlet er byg-

get over et ældre Skuespil, der atter bygger

paa en Novelle taget fra Saxo. Vi ved, at

et Skuespil Hamlet er opført af den Trup,

hvortil Shakespeare hørte, i Aaret 1594. Det

Skuespil, vi kender, er først opført 1602 og

trykt 1603. Der er altsaa ikke noget til

Hinder for, at Rosenkrantz og Gyldenstjerne

kan have holdt deres Indtog i Hamlet saa

tidligt som i Aaret 1593. Den Opførelse,

vi kender af Skuespillet i 1594, var næppe

nogen Førsteopførelse — og i 1593 vilde

de to Herrer have været særdeles aktuelle paa

det engelske Hoftheater.

Shakespeare kan have mødt Rosenkrantz

og Gyldenstjerne ved Hoffet i London i 1592

og føjet dem ind i Dramaet som Personer

paa et Førstehaandsindtryk. Siden er natur-

ligvis ogsaa de undergaaet den samme for-

ædlende Behandling, der er blevet det hele

Drama til Del — næppe dog betydelige Æn-

dringer, dertil har netop disse to staaet for

friskt og personlig sete.

At Shakespeare har haft Lejlighed til at

se de to unge Danske, maa vi have Lov til

at antage. Det lidet, vi med Sikkerhed ved

om Shakespeare, strider ikke derimod. Og

Elisabeths Hof giver netop en Baggrund for

de to fremmede, der ganske svarer til Scene-

riet i Hamlet. Spanien var besejret, og Eng-

land var ved at blive et Verdensrige, men

den 60 aarige Dronning var omgivet af vir-

kelige og indbildte Farer. Vi hører idelig

om katolske Sammensværgelser, og netop paa

denne Tid afsløres Elisabeths spanske Læge

som Giftblander. Hoffet er delt i Partier,

der bekæmper hverandre med Intriger. Og

til dette Hof kommer de to danske Ynglinge

velanbefalede fra Skotland, hvor deres Fræn-

der har spillet Hovedroller ved det kongelige

Bryllup. Selv er de rige, vellærte, veltalende

og vidtberejste. Frederik Rosenkrantz kom

siden til at spille Hovedrollen ved den unge

Kong Christian d. IV. s Hof som Kongens

Yndling og maitre de plaisir, han var en

Studiefælle af den i England saa velkendte

Giordano Bruno, og selv om Philip Sidney

paa dette Tidspunkt var død, bestod den

Sidneyske Kreds endnu, og Digterens Værker

blev netop nu udgivne.

Blandt Konspiratorer mod Elisabeth findes

nævnt en Katolik Agard fra Yorkshire, rime-

ligvis en Gyldenstjerne, der førte den syv-

oddede Stjerne i sit Vaaben, Shakespeare selv

stod ikke Katolikerne fjernt. Netop i dette

Aar findes i Stratford opført to Mænd af

Navnet Shakespeare som straffede for ikke

at søge Kirke. Har de to danske haft Om-

gang med Katoliker? —
Der er i og for sig intet i Vejen for at

antage, at de to danske •>> Siamesere«- har vakt

Opmærksomhed ved Hoffet, at de. Sønner af

Adelsrepubliken Danmark, ganske fremmede

for Tudorhoffets Intriger har spillet netop den

Rolle, som de spiller i Hamlet — Personerne

med de maabende, uforstaaende, ærlige An-

sigter. Tæt holdt de sammen, den ene blev

til to og de to til en, og Venner var de.

Det er mere end et Tilfælde, at Kongens Be-

faling til at fængsle Rosenkrantz, da han syv

Aar senere kom i Ulykke for sit Elskovs-

forhold til Rigborg Brockenhus, gik ud paa

at søge ham paa Vennen Knud Gyldenstjernes

Gaard Aagaard i Thy.

Rosenkrantz og Gyldenstjernes senere Hi-

storie interesserer os ikke her. Det har kun

været Hensigten med det her fremsatte at

søge en Forklaring til, at de to tilsyneladende

tilfældige danske Navne i Dramaet bæres af

to Personer, der meget vel kan være danske.

Maaske de to eneste virkelige Portræter i

Shakespeares Hamlet.
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GYROSKOPJÆRNBANER
Af Ingeniør, cand. polyt. I. Falck.

Fig. 1- Brennans G3TOskoplokomoti\- uiidtr Pr.

i Gillingham (i Kent).

vok..r>lcn

INTET i Verden kan være revolutionerende

som det lille Ord: hvorfor? Det er en

Visdom, der prækes paa Gaderne, at For-

undringen er — ikke blot Filosofiens Be-

gyndelse — men i det hele taget Urkimen

til alle Fremskridt i Teknik og Videnskab.

Det er ikke blot Daarens Sag at spørge. —
Da Nyhedsbladene omkring Midten af sidste

Maaned udraabte den eenskinnede Jærnbane

som Teknikens sidste Vidunder og fortalte

om Prøvekørsler, der med faa Timers Mellem-

rum havde fundet Sted i Gillingham — ledet

af Brennan — og i Berlin, saa var det vel

med et Overraskelsens Stød at de fleste

bøjede sig for Kendsgærningen. Det var

nu engang indgaaet i den almindelige Opfat-

telse, at et Køretøj skal have Hjul i begge

Vognsider, og det koster altid noget at god-

kende det uvante. At den eenskinnede Stand-

bane er ved at blive Virkelighed be-

tyder, at det tilsyneladende saa urimelige

Spørgsmaal: hvorfor skal en Jærnbanevogn

bæres af to Rækker Hjul? har vist sig

frugtbringende. Men samtidigt danner der

sig som ved et Tilbageslag det modsatte

Spørgsmaal, som i Øjeblikket har nok saa

stor praktisk Betydning: hvorfor i Alverden

skal den det ikke?

Det forholder sig imidlertid saa-

ledes, at en almindelig Jærnbane-

vogns tilsyneladende selvindlysende

Standsikkerhed efterhaanden kan

blive ret tvivlsom. Naar et Tog

gennemfarer en skarp Kurve, frem-

kommer der en kraftig Centrifugal-

virkning, som stræber at vælte

Toget omkring Yderskinnen, og

som kun modvejes ved Vognenes

Vægt. Allerede nu bestemmer To-

genes Kørehastighed, hvor skarpe

Kurver der maa anvendes paa en

Banelinie. Og de Fremtidens Køre-

hastigheder, som Fantasterne drømmer om —
paa 200 til 300 Kilometer i Timen — vil ikke

kunne tillades gennem de nuværende Kurver.

Der kunde derfor maaske siges at være

Grund til at forandre det tekniske Grundlag

for den moderne Jærnbanedrift.

Der er desuden forbundet ganske særlige

Vanskeligheder med Anvendelsen af det

dobbeltskinnede Spor. Med den stigende

Toghastighed stilles der større og større

Fordringer til Skinnebanens Jævnhed, og

de uundgaaelige smaa Højdeforskelle i de

to Skinnestrænge faar større og større Be-

tydning. Ved eenskinnede Baner er denne

Aarsag til urolig Kørsel ikke længere til-

stede, og disse vil derfor have Fordele frem-

for de toskinnede, saafremt der ikke ved deres

Konstruktion indføres nye skadelige Aarsager,

der opvejer den omtalte — hvad der iøvrigt

er al Grund til at vente.

Sagen har endelig en økonomisk Side, som

kan faa Betydning, idet det er muligt —
men heller ikke mere end muligt — at en

eenskinnet Jærnbane kan blive billigere i An-

læg end en dobbeltskinnet. Sporkonstruk-

tionerne kan nemlig blive simplere, og der

kan anvendes skarpere Kurver.

Det har da heller ikke manglet paa For-
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Fig. 2. Gyroskoper (Snurrer).

siag til eenskinnede Baner. De fleste af

disse har været ret kejtede, et enkelt, den

Langenske Hængebane — der er bragt til

Udførelse i Elberfeld-Barmen — har en over-

raskende simpel Grundtanke. Da en Jærn-

banevogn ikke uden videre kan holde Lige-

vægt paa en enkelt Skinnestræng, er det et

sundt Princip som her at lægge Hjulene

ovenover Vognen og lade denne hænge i

Skinnen. I Kurver slaar Vognen ud som et

Pendul og gaar paa lige Spor tilbage igen.

Ansete Teknikere saa ogsaa i denne Bane-

form Typen paa Fremtidens Personbaner.

Den er imidlertid dyr i Anlæg, hvor der

ikke — som i Byer — er en særlig høj

Grundværdi. Og Hængebanen har da heller

ikke fundet nogen videre Udbredelse. Den

har nu faaet en farlig Konkurrent i den een-

skinnede Gvroskopbanc.

Gyroskopbanen er en Standbane, det vil

sige Vognene køre oven-

paa Skinnen. Da Toget

ikke selv kan holde sig

i Ligevægt, maa Stand-

sikkerheden tilvejebringes

ved særlige Foranstaltnin-

ger. Hertil tjener et Ma-

skineri med kraftigt vir-

kende vSnurrer, Gyroskoper.

For at kunne forstaa

Systemet maa vi vide Be

sked om en Snurres Natur.

Fig. 2 viser foroven til-

venstre en Snurre som den

kendes af alle. Den be-

staar af en passende stærk

Aksel, hvorpaa der er an-

bragt et svært Svinghjul,

der ligesom Svinghjulet i

en Dampmaskine kan op-

samle betydelige Kræfter

i sin roterende Masse. —
Naar en Snurre er i Be-

vægelse vil den gøre Mod-

stand mod at forandre sin

Svingplan, hvorved forstaas Svinghjulets Plan.

Modstanden vil være desto større, jo hurtigere

Rotationen foregaar. I Figuren er Snurrens

Omdrejningsretning angivet ved den vand-

rette Pil.

Søger man at bøje Akslens øvre Ende

tilbage — indefter i Papirets Plan — og

trække den nedre Ende fremefter, saaledes

som antydet ved Pilene P i Figuren, vil

Snurren, om den kan bevæge sig frit, ved

denne Paavirkning dreje sig paa tværs af

Trykket, saaledes at Akslen bliver i Papirets

Plan. De forreste Dele af Svinghjulet —
ved a — vil nemlig herved faa en Be-

vægelse opefter — som angivet ved den

lodrette Pil — og da de iforvejen har en

vandret Bevægelse om Snurrens Aksel, vil

de nu bevæge sig skraat opefter i Retning

af den skraa Pil. Paa samme Maade vil

Delene ved c komme til at bevæge sig skraat
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nedefter, medens Delene ved b og d ikke

forandre Retning. Svinghjulet stiller sig der-

for skraat som vist med punkterede Linier

og Akslen gør et Udslag i Papirets Plan.

Naar en Snurre paavirkes af Krcvfter, der

søger at forandre Akslens Retning, vil den alt-

saa dreje sig saaledes at Akslen gør Udslag i

et Plan, der er vinkelret paa den tilstrcchte

Bevagelse.

Denne Ejendommelighed ved Snurren er

kendt fra Fænomener i det daglige Liv. En-

hver vil saaledes have set, at naar en dan-

sende Top overlades til sig selv, vil den

dreje sig i stedse snævrere Kredse og sam-

tidigt rette sig op, saa at den tilsidst staar

lodret. Forklaringen kan udledes af Tegnin-

gen i Fig. 2 øverst tilhøjre. Idet Toppen

drejer sig hurtigt rundt som angivet ved

Pilene, vil der fremkomme en stærk Gnid-

ningsmodstand mod Jorden. Denne vil give

et Modtryk mod Toppen som vist ved Pilen G,

og Toppen retter sig derfor op, idet den

drejer sig i en Plan vinkelret paa Trykket. —
Vi vender nu tilbage til Gyroskopbanerne.

Et Tog, der skal kunne holde sig i Lige-

vægt paa et eenskinnet Spor, maa kunne

indstille sig efter de Paavirkninger, det er

underkastet. Bliver den ene Vognside over-

belastet eller faar en Vogn Tendens til at

vælte f. Eks. udefter i en Kurve, maa der i

Vognen være en Ligevægtsmekanisme, der

drejer den tilbage, saa Paavirkningen mod-

vejes. En saadan er fremstillet skematisk

nederst i Fig. 2. Konstruktionen blev i

1903 patenteret af Louis Brcnnan — den

samme, der ledede Forsøgene i Gillingham —
men er saa vidt vides blevet omdannet ved

de senere Anvendelser.

Apparatet bestaar af to Gyroskoper, der

er indesluttede i en fælles lufttæt Kasse.

Kassen befæstes til Vognrammen, saaledes

at den følger alle Vognens Bevægelser. Teg-

ningen viser Kassen, hvoraf en Del af For-

siden er tænkt fjærnet, saa at de to Gyroskoper

med Svinghjul og Aksler bliver synlige.

Mange Enkeltheder er udeladt. G^J^rosko-

perne er baarne af cardanske Ophængninger i

Kassen, saaledes at deres Aksler kan dreje sig

frit til alle Sider. De cardanske Ophængninger

er i Tegningen anskueliggjorte ved Skaalkugle-

lejerne O og Oy. Gyroskoperne holdes ved

Elektromotorer, der ere befæstede til deres

Aksler, i overordentlig hurtig Omdrejning.

Omløbsretningerne er modsatte; de er an-

givne ved Pilene i Figuren. Begge Gyro-

skoper er indbyrdes forbundne og der-

ved tvungne til at samvirke under Akslernes

Bevægelser. Det ene af dem — her det

tilhøjre — bærer i den frie Ende af Akslen

et lille Skivehjul s. Dette bevæger sig i et

rilleformet Mellemrum mellem to Skinner, der

er fastgjorte til Kassens Sider og bevæger

sig med denne. Af disse Skinner er kun

den bageste Halvdel synlig i Tegningen, den

forreste Del maa tænkes fjærnet med Kassens

Forvæg. Naar Vognen er i Ligevægt, spil-

ler Skivehjulet mellem de to Skinner uden

at røre dem. Begynder Vognen at kæntre

tilhøjre, vil det slaa an mod den øvre Skinne.

Da Hjulet drejer sig rundt med Akslen, vil

der straks fremkomme en meget kraftig Gnid-

ningsmodstand i Berøringspunktet. Denne

Modstand virker paa Gyroskopet som et

ydre Tryk, og Akslens frie Ende vil da —
efter Snurrenes Natur — bevæge sig vinkel-

ret paa Trykket, i dette Tilfælde opefter.

Gyroskoperne udøver derved et Tryk paa

Vognkassen, saaledes at denne gaar tilbage i

Ligevægtsstillingen. — Paa tilsvarende Maade

gaar det, om Vognen vil kæntre til den

modsatte Side.

Brennans Apparat vil altsaa kunne holde

en Jærnbanevogn i stadig Ligevægt paa

Sporet, saafremt Snurrene da er kraftige nok.

For at disse ikke straks skal gaa i staa,

naar Strømtilførslen ophører — og Lige-

vægten derved forstyrres — er Gyroskop-

kassen pumpet lufttom, saaledes at der

er den mindst mulige Modstand mod Rota-

tionen.
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I Maj 1907

foreviste Bren-

nan en lille

Modelvogn for

Royal Society

i London og

rejste derved

Spørgsmaalct

om den een-

skinnede Jern-

bane paa en

praktisk Maa-

de. Sagen vak-

te megen Inter- ^^'S- ^- Brennans

esse, men det blev anset for tvivlsomt, om

Forsøget vilde lykkes, naar det søgtes gen-

nemført i større Stil. Fra en Modelvogn,

der kun kunde bære et Barn, kunde der

i Virkeligheden heller ikke drages Slut-

ninger om Gyroskopbanernes F^-emtid. Bren-

nan har senere ført Sagen videre, og har

altsaa nu — som nævnt foran i Artik-

len — bragt den til en foreløbig Sejr ved

Prøvekørslen

i Gillingham.

1 Tyskland har

Spørgsmaalet

beskæftiget

Teknikerne li-

ge siden Bren-

nans Forevis-

ning af sin

Modelvogn.

Saavidt vides

blev det anta-

get, at Bren-

Modelvogn af 1907. ^^^ j^avde op-

givet Sagen. Forsøgene i Berlin foretoges

uafhængigt af Brennan.

Paa det Tidspunkt, da denne Artikel

skrives, foreligger der ikke saadanne Oplys-

ninger, at der kan fældes nogen sikker Dom

om Forsøgenes Betydning. Saa meget kan

der dog siges, at Gyroskopvognene i deres

nuværende Form synes at kunne blive an-

vendelige paa Sporveje og muligvis ogsaa

Fig. 4. Fremiidspcispckliv. Elcklrisl;c Gyroskoptog med ca. 250 Kilometers Hastighed.
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Gyroskopjærnban er

paa Bybaner, der ikke staar i Forbindelse med

Fjærnbanerne. Om deres Anvendelse i egen-

lig Jærnbanedrift kan der foreløbigt ikke

blive Tale. De Forhold, hvorunder Prøve-

kørslerne ere foregaaede, vil ikke kunne

sammenlignes med de Forhold, hvorunder

den moderne Jærnbanedrift arbejder. Kon-

struktionernes Brugbarhed afgøres ikke ved

enkelte Prøvekørsler. En endelig Bedøm-

melse kan først fremkomme, naar. Vognene

i længere Tid har været underkastet de veks-

lende Vilkaar, som den daglige Drift byder.

Der staar utvivlsomt et stort Tiipasningsar-

bejde tilbage, forinden der kan bygges Hoved-

baner for Gyroskoptog. — Alligevel har Fanta-

ster udkastet vide Fremtidsperspektiver paa

dette Grundlag (se Fig. 4).

En sidste og foreløbigt fuldstændigt af-

gørende Hindring for Gyroskopbanernes Ud-

bredelse, er det moderne Jærnbanevæsens

faste Former. For enhver ny Jærnbane, der

ikke er bygget for en ganske snæver Lokal-

trafik, bliver det af afgørende Betydning, om den

kan faa Tilslutning til det store alt eksiste-

rende Jærnbanenet, saaledes at der kan finde

Vognudveksling Sted. En Jærnbane, der

bygges som Gyroskopbane, vil paa Forhaand

være afskaaret fra denne Mulighed.
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o, DU LIEBER AUGUSTIN
Efter Balduin Groller.

MARX Augustin var en Gadesanger i

Wien paa den Tid, da Tyrkerne under

Storviziren Kara Mustafa for anden Gang

beleirede Byen i Aaret 1683. Den reddedes,

som bekendt, kun derved, at Polens ridder-

lige Konge Johan Sobiesky kom med en Hær,

stormede Tyrkernes Leir Søndagen den 12.

September samme Aar og fordrev Fjenden.

Midt under Beleiringen, hvor Wiens Befolk-

ning plagedes af Hungersnød og Pest, kaldte

Augustin igen Latteren frem hos sine for-

sagte Landsmænd. Aften efter Aften drog

han om i Byens forskellige Dele og sang

sine snurrige og fornøielige Viser. En Nat

kom han dog galt afsted, idet han under

en Rus blev samlet op af Øvrighedens Folk

og kørt til Kirkegaarden med de øvrige døde

fra Hospitalerne og Gaderne. Om hans Per-

son og om de mange Viser, som han har

sunget og formentlig digtet, har Lokalhistori-

kere i Wien som Weiss, Burmann, Kisch

og andre støvet alting igennem, da han er

en af den fornøielige Byes populære Alænd

;

hans Navn og bekendte Viser er jo ogsaa

naaet til fremmede Lande. Men ikke meget

er kommet frem. Alle Beretninger stemmer

dog overens deri, at „Sækkepiberen og Gade-

sangeren" (der Sackpfeifer und Biinkelsanger)

Marx Augustin en Morgen vaagnede op af

sin Rus i en Grav blandt Pest-Lig. Nogle

fortæller, at han selv i Drukkenskab var falden

i Graven; andre at Hospitalsfolkene af en

Feiltagelse havde kastet ham deri. Pauliner-

Pateren Mathias Fuhrmann, som fødtes 1697,

og som altsaa som Barn kan have hørt og

seet Augustin, der først døde 1705, for-

tæller i sit store Værk „Alt und Neu-Wien",

at en Stadtpfeifer Augustin i Pestens Tid

om Natten havde lagt sig til at sove en Rus

ud paa Gaden mellem „die Burg" (Keiser-

slottet) og St. Ulrich, at Betjentene da havde

taget ham op som saa mange andre Lig fra

Gaden, at de havde kastet ham i Vognen

og kørt med ham til Kirkegaarden. Der

gravede man store Fælles-Grave, hvor Ligene

lagdes Side om Side; men hvert Lag af Døde

dækkedes ikke med Jord, førend Bredden

og Længden af Gruben var udfyldt. Augustin

var da, bestandig sovende lagt ned blandt

de Døde, men om Morgenen var han vaagnet

og havde raabt, hvem der havde bragt ham

derhen ? Forgæves havde han søgt at komme

op af Gravens Sider, indtil Hospitalsfolkene

om Morgenen havde hjulpet ham op. Folk i

Wien fortæller ogsaa, at han var vaagnet

allerede paa Vognen ved dennes Skvulpen,

og at han havde sagt: hvor skal jeg hen?

hvortil Folkene havde svaret: det er jo klart,

du skal begraves. Augustin havde da raabt:

Ja, men jeg er jo ikke død !
— hvortil Folkene,

som maaske ogsaa havde drukket tæt, ganske

humoristisk havde svaret: Ja, det kan En-

hver sige! Denne Nat blandt de døde havde

dog ikke skadet ham noget; vel var det

Sommertid, men Smitten havde dog været

ham temmelig nær. Og dette kunde da tjene

som Beviis for mange Folks Mening : at

frugtsommelige Kvinder og berusede Mænd
angribes ikke af Smitte.

Hans bekendte Sang lyder saaledes:

O, du lieber Augustin,

's Geld ist hin, 's Mensch ist hin,

O, du lieber Augustin,

Alles ist hin.

Wår schon des Lebens quitt,

hått ich nit noch Kredit.

Aber so folgt Schritt fiir Schritt

mir der Kredit.

Jeden Tag war sonst ein Fest,

jetzt aber hab'n wir die Pest.

Nur ein grosser Leichen-Nest,

das ist der Rest.
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o. Du lirhcr Augustin

o, du lieher Augustin,

leg nur ins Grab dich hin,

O. du mein herzliebes Wien,

Alles ist hin.

Saaledes efter den oprindelige Version. Der

gives en anden, som ogsaa siges at være

sungen af Augustin

:

Ei, du lieber Augustin,

's Geld is hin, 's Mensch is hin,

Ei, du lieber Augustin,

Alles is hin.

Wollt noch vom Geld nix sag'n,

hått i nur's Mensch beim Kragen.

Ei, du lieber Augustin,

Alles is hin.

Ach, du lieber Augustin,

Alles is weg,

Rock is weg,

Stock is weg,

Augustin liegt im Dreck,

Ach du lieber Augustin,

Alles is weg.

Det bemærkes, at den foragtelige Betyd-

ning, som Nordtyskeren lægger i Neutrum

„'s Mensch", ikke findes i den nedreøst-

rigske og wienske Dialekt, og navnlig ikke

i ældre Tider. Saaledes bruges „'s Mensch"

med Diminutivet „Menscherl" i Folkesproget

i gemytlig eller kærlig Tiltale.

Melodien lyder saaledes:

msmm kzÉ:^4::

P^I^É^ t=X

i = j 1 i

Flere tyske Lærde har vel ment, at Sangen

ikke stammede fra Augustin, og har op-

stillet forskellige mere eller mindre usand-

synlige Hj'^potheser, f. Eks. Josef Trippen-

bach : Paa Jagt efter en bevinget Sang

(Berliner Post 19. Januar 1869). Men for

intet Menneske i hele Ostrig er der den

mindste Tvivl om Wienersangerens Au-

tencitet. Baade den humoristiske Tekst og

den fornøielige iørefaldende Melodi, forment-

lig en gammel Folke-Melodi, peger hen paa

Wien. Desuden foreligger der skriftlige Op-

tegnelser fra Begyndelsen af det 18de Aar-

hundrede med bestemt Hentydning til Augustin

som Forfatter.

Augustin skal ogsaa have været godt kendt

af Hofpræsten ved den keiserlige „Burg"

Wien Abraham a Santa Clara (f 1709)

som Prædikant bekendt for sin djærve Humør

der gjorde ham til en berømt Folketaler

Denne Mand, Forbilledet for Schillers Kap

puziner-Munk i „Wallensteins Lager", hen

tyder i en af sine Prædikener til den altid

tørstige Gadesanger. Samtidig med Augustin

levede i Wien ogsaa en anden bekendt

Gadesanger Georg Staben. Om ham for-

tælles, at han døde ved, at han i en Rus

faldt i \'andet og druknede. Disse Folke-

sangere har sikkerlig spillet en Rolle i tid-

ligere Tider i de sydlige Byer; denne Type

tilhører ikke Nutiden og Nordtysklands Byer.

Augustin og Staben jordedes efter deres Død

tæt ved hinanden paa Nikolajer-Friedhof,

som nu forlængst er forsvunden for at give

Plads for en af Wiens Hovedgader og det

store Grønttorv i Byens tredie Distrikt. De

robuste Sælgekoner, som nu residerer der,

hører med deres rappe Tunger og djærve

Humør ind under Repræsentanterne for det

moderne Folkeliv i Wien, ligesom de gamle

Gadesangere, der hviler i Jorden under dem,

var det for den gamle By.

5^^r><-
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å.^lLijilii:ltl^*åO)^.'k^Ji^

Is-Sejlads

Naar Vinterens Isdække har lagt sig over

de store amerikanske Søer, naar alle Som-
merens Lystfartøjer forlængst er bragt paa

Land, aftaklet og tildækket for iørst at frem-

tages næste Foraar, da er Isbaadenes Aars-

tid inde.

I Hundredvis glider de hen over den spejl-

blanke Flade, som store Søfugle kredser de

omkring derude, kommer farende, vender

brat omkring og forsvinder i susende Fart

hen over Søen. Paa en lille Platform agter-

ude ligger Styrmanden manøvrerende Skødet

med den ene Haand og Roret med den

anden, Huen trukket ned over begge Øren,

stirrende frem for sig, af Sted gaar det

i rasende Fart. Der findes ikke een Sø, ikke

een Flod, hvor ikke Is-Yachterne ridser deres

Furer i Isen; hver eneste Mæ-kke har sin

Klub og sine Kapsejladser; Issejladsen er

i Amerika en overordentlig udbredt Sport.

Som saa mange andre Ting skylder Is-

baadene ogsaa Dovenskaben sin Oprindelse.

For mange Aar siden, da Samfærdsels-

midlerne endnu var ufuldkomne. Vejen til at

hente Føden lang og Isen tildækkede Søen,

levede der ude i Søens Midte, hvor Vandet

endnu var frit, store Flokke af Ænder. Saa

spændte Farmeren et Par store Ski under

Fødderne og med en Pigkæp stagede han

sig ud paa Isen og gik paa Jagt. Men en

Dag fandt en Mand, som var mere kløgtig

end de andre, paa at holde udspændt et

lille Sejl, og paa den Maade kunde han

komme af Sted uden at anstrænge sig. Det

varede ikke længe, før en anden fandt paa

at rejse en Mast i en Kasse, en tredje for-

bandt 2 Skier med et Tværbrædt, rejste en

Mast derimellem, lavede sig selv et Sæde

agterude og styrede hele Fartøjet ved

Hjælp af en lang Stang, ligesom man diri-

gerer en Kælke ned ad en Bakke. Da man
først havde faaet sig et brugbart Fartøj til

Issejlads, gik der ogsaa snart Sport i den.

Der dannedes Isbaade- Klubber, der udarbej-

dedes Regler for Bygninger af dem, og der

afholdtes Kapsejladser. — Det er et impo-

. . som store Sofugle kredser de omkring
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Natur og Videnskdb

nerende Syn, naar saadant et halvt Hundrede

Yachter farer hen over Isen med en Fart af

en Snes Knob. Engang imellem sker det vel,

at et ondskabsfuldt Vindpust tager Magten

fra Skipperen og lader hele Fartøjet slaa en

Kolbøtte, sendende den arme Skipper langt

ud over Isen. Er denne jævn og glat, er

det endda ikke saa farligt, men er den rigtig

knudret og ujævn . Dog, det sker

kun sjældnere nu, da de moderne Baade

er bj'gget paa Grundlag af Beregninger.

Brug. Den glider hen over Isen næsten lige

saa let som en Is-Yacht, og kommer den til

en Vaage, har man den dejligste Sejlbaad.

En saadan Baad glider hen over den mest

knudrede Is, hvor en rigtig Is-Yacht ikke

kan komme, ganske vist med en Støj, som
om det var et Batteri Kanoner, der raslede

hen over en frossen Pløjemark, men Baaden

holder storartet, kun kniber det med at finde

et behageligt Sæde for den arme Skipper,

der faar alle de indvendige Dele rystet sønder

Det er et imponerende Syn, naar saadant et halvt Hundrede Yachter farer hen over Isen

Isbaadenes Størrelse og Rigning er forskellig.

De inddeles i Klasseretter Sejlarealets Størrelse,

de største er paa ca. 850 F] Fod. Rigningen

er enten eet stort Latinersejl eller Storsejl

og Fok; den sidstnævnte Rigning er den,

der egner sig bedst for Kapsejlads, det er

en Type, som kan starte i al Slags Vejr.

Den bedste og mest haandterlige Baad har

et Sejlareal af ca. 250 Fod, den kan

paa Grund af sin ringe Vægt sejle paa

meget tynd Is. Hvor Isen ikke er sik-

ker, men fuld af Vaager, benytter man en

anden Type. En fladbundet Baad, forsynet

med de sædvanlige Sejl er ypperlig til dette

og sammen. Men det gælder Sporten, man
skal frem, om man ogsaa maa lide noget

derunder; at skulde være nødsaget til at blive

holdt tilbage er noget, en Sportsmand ikke

holder af. Ogsaa i Sverrig drives IsSejlad-

sen med Iver. Under Forsæde af Hertugen

af Skaane afholder „Stockholms Isjaktklub"

sine store Kapsejladser, og de svenske Yachter

staar ikke tilbage for de amerikanske, som
har været deres Forbillede. Skønt Klubben

kun er 4 Aar gammel, tæller den dog ikke

saa faa Fartøjer; de har gennemgaaende et

Sejlareal af ca. 300 Q Fod.

Af Sldbskonstrukter Aag'e H. Larsen.

m^^^
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En Actie er et Bevis for, at

man ejer en vis Part af et Ak-

tieselskabs Værdier og har Krav

paa en dertil svarende Del af

Selskabets Udbytte for hvert

udlebet Regnskabsaar.

Kn Obligation er et Bevis for, at man imod en

bestemt aarlig iientenydelse har udlaant et vist Belob

til Obligationens Udsteder (Stat, Kommune, Kreditforen.

o. s. V.) og saalcdes, at man har en vis Sikkerhed for

Beløbet i Udstederens Ejendele.

Fordel din Risiko! — Det

er en god Regel ikke at anbringe

en uforholdsmæssig stor Del al

sin Formue i et enkelt Papir,

navnlig ikke i et enkelt Selskabs

Aktier.

Bøpskalendep.



Udbytte for



HDS. KGL. HØJHED PRINSESSE MARIE TILHEST.
Efter Maleri af Frans Henningsen, tilhorendc Hertuginden af Chartres.
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prinsessen,

^ra ^et sorte 1^<læ^e

l\?6er ifranlu'ios Xilje.

Sorotunot S>anmarl? suI^Ker:

„UDci-re, sl^e Din Dilje!'*

©v>er Ikisteu lv?ser

franfu'icis Tlvil^olore.

IfDun, ^cnln^el• bvilei,

var bog en af vove.

I^ievan5et6 ll>ei'lec

over Ifusten stænl?es.

Svobt i Dannebrotie

t>cn i (3raven sænhes.

Svobt i Dannebroge

som en 2>o^ i Ibavet

&v?bt i iDanmarlis If^jærte

/ll^in^et er begravet.

Johannes .^cigcnscn.
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Selvportræt.

KRØYER
Af Karl Madsen.

DET er lidt vanskeligt for mig at skrive

om Krøyers Kunst. Naturligvis har

jeg min bestemte Opfattelse af dens For-

trin og dens Mangler. Men naar jeg nu

tænker tilbage paa Krøyer, ser jeg ikke

hans Billeder først. Jeg ser ham selv. Og
mest, saaledes som han var for mange Aar

tilbage, i den Tid, jeg kendte ham bedst.

Jeg mindes især en Dag i Paris \H11

.

Paa min Morgenvandring var jeg —
som sædvanligt — stanset foran en

Kunsthandlerbutik paa Quai Voltaire for

at gennemse hidholdet af de fremlagte

Mapper med Blade til billige Priser. Der

vai- Gengivelser efter mange mig ukendte

og udmærkede Kompositioner, der var selv
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Fiskere paa Skasiens Strand. Sommernat,

Schandorph og Hustru. Kultegning.





Kroi/cr

en Originalradering af Corot, „Souvenir

d'Italie", ganske vist i et almindeligt Tryk,

men den var alligevel dejlig. Saa følte jeg

et let Slag paa min Skulder og vendte mig

om. Der stod min Sandten Krøyer med

dette indtagende, store Smil, der gen-

lyste Solskinnet i hans Sjæl. Han var

lige kommen til Paris, havde meget at

fortælle og meget at spørge om ; vi gik

en lang, lang Tur sammen. Gud ved,

hvor vi kom hen! Udenfor Paris var vi

i alt Fald, paa hvide Veje i Sol. Det

morede Krø3'er at høre, at jeg kom i

Huset hos Komponisten Gounod, hvor

jeg første Gang Gæst havde gjort mig

latterlig ved efter Maaltidet at tr^^kke

alle i Haanden. Krøyer begyndte at

sjmge „Faust", og kunde huske meget

store Partier af Operaen. Ved et lille,

ensomt liggende Beværtningssted slog vi

os ned og fik Ganerne læskede. Han
talte her om sine Billeder, jeg havde jo

slet ikke set den sidste Charlottenborg-

Udstilling. Han mente selv at have

gjort meget væsentlige Fremskridt. Han
havde medtaget en Del af sine bedste

Studier, dem skulde jeg se. Og i Takt

til „Gloire immortclle de nos aieux" mar-

cherede vi tilbage til Byen.

Han havde faaet et lille Værelse ude

i Kue de Douai. Her fremlagde han

alle de mange — senere af den Hirsch-

sprungske Samling erhvervede — Stu-

dier til „Morgen ved Hornbæk; Fiskerne

komme i Land". Vist var de smukke.

De viste klart det sikre Øje og den

lette Haand, som gode Feer havde givet

ham i \'uggegave. Men F'arverne og

Tonen havde ingen Fylde; de saa alde-

les ud som Akvareller. Det sagde jeg

til ham. Dansk Malerkunst havde mel-

lem sine hellige 'J'raditioner optaget den

Trosartikel, at let farvelagte Tegninger

kan passere for Malerier. Det mente

man ikke her i Frankrig. Da en fransk

Maler havde udspurgt mig om vor Maler-

kunst, havde jeg søgt at forklare ham
dens mange herlige Egenskaber, men

tilføjet, at den i Opfattelsen af det egent-

lig maleriske og saakaldt „Teknik" stod

fjærnt fra den franske. „Altsaa er den

daarlig", var Franskmandens korte Svar.

Glade for sig selv og meget bornerte er

disse Franskmænd. Men Kunsten at

male forstaar de. Det vidste Krøyer og-

saa. Det var ikke hans Agt at blive

længere Tid i Paris, men han vilde nok

se efter, hvad der var her at lære.

Tuxen fik Kroj^er i Lære hos Bon-

nat, Som Kunstner er Bonnat ingen

Storhed, men han var en intelligent, højt

dannet Mand; alle hans danske Elever

har været ham taknemmelige. Han hen-

viste Krøyer til at se, hvorledes Mid-

delboe tog fat paa en Modelfigur, og

Middelboe havde ogsaa et glimrende fast

og sikkert Anslag; kun kneb det for

ham at føre det videre. Det kunde der-

imod Tuxen; han var ret den ideelle

Elev. Naturligvis kom Krøj^er ogsaa

hurtigt i første Række. Han skiftede

malerisk Stil, indprentede sig Læren om
„Valørerne", det indbyrdes Forhold mellem

alle Noter i Skalaen af Lys- og Farvetoner,

og gik i sin Stræben efter Kratt fra det alt-

for lyse til det altfor mørke, bejtsede selv

de Friluftsstudier, han den følgende Som-

mer malte ude i St. Malo. Hans Maler-

kunst blev anderledes, men efter min

Opfattelse ikke bedre. Lethændetheden

i Studierne fra Frankrig var ikke altid

forbundet med de gode Egenskaber, der

udmærkede hans gamle Billeder fra Horn-

bæk og Studier fra Arildsleje eller de

smaa Fiskerhoveder, han har malt med
Tanken paa Købke eller hans tidligste

Portræter som det lille, nydelige Billede

af Moderen, el af hans sjælfuldeste Ar-

bejder.

Han rejste til Spanien, hvor han fandt
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= Krøyer

Italienske Hattemagere.

sit Ideal i Velasquez. Efter at være

vendt tilbage til Paris, fuldførte han i et

Atelier paa de ydre Boulevarder Galle-

riets store Billede fra Granada. Dets

Dygtighed beundrede vi naturligvis, men

vi var ikke — som senere Zahrtmann

— begejstrede for Billedet som Kunst-

værk. 1 hvert Fald var det et smukt

Eksamensbevis efter endt Kursus hos

Bonnat.

Men Krøyer vilde fremlægge et endnu

bedre. En Dag sagde han til mig: „Du

maa opgive mig et Motiv for et Billede

med en ung nøgen Mand og en ung

nøgen Kvinde." Jeg kunde straks ud-

pege et saadant Motiv. Jeg havde lige
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Krøyer

haft den udsøgte Nydelse at læse Paul

Louis Courier, hvis Navn iøviigt kort

Tid efter — maaske for første Gang —
blev kendt i Danmark gennem en stupid

Nedrakning i en konservativ Avis. Cou-

rier har gennemset og fuldstændiggjort

Amj'ots smukke Oversættelse af Hyrde-

romanen Dafnis og Kloe. Jeg sagde til

Krøj-er, at her var et herligt Motiv; selv

ikke Giorgione eller Tizian kunde have

ønsket sig noget bedre. Der er i selve

Menneskene de sunde Safter, som var

Venedigs Malere kære. Der er over

Landskabet samme rige og funklende

Poesi som i Venetianernes Baggrunde.

Slaa blot op i Bogen og læs: „Nær var

den unge Vaar, da alle Blomster fol-

des ud, baade Skovenes, Sletternes og

Bjærgenes. Over Markerne hørtes alle-

rede Biernes Summen, Fuglenes Kvidder

og nj'fødte Lams Brægen. Hjorderne

sprang paa Højene, Honningfluerne sur-

rede i Engene, Buskene genlød af Fugle-

sang. Saaledes gjorde Alt sin Pligt ved

at juble Foraaret i Møde. Og de, som

begge var følsomme, unge af Aar, gav

.sig til at efterligne, hvad de hørte og

saa. Thi naar de havde lyttet til Fug-

lenes Stemmer, saa sang de, og saa de

Lammene hoppe, sprang de omkap, og

som Bierne gik de mod Blomsterne,

plukkede nogle til .sig selv og andre til

Kranse for Nymferne. Stedse var de

forenede og røgtede i Fællesskab deres

Hverv, da de lod deres Hjorder gaa sam-

men. — Snarere havde man set Faarene

græsse hver for sig end Dafnis og Kloe

skilte fra hinanden."

Krøyer malte Billedet. Jeg syntes

ikke om det. Det var for faa Aar siden

fremme paa Krøyers Udstilling i Byg-

ningen ved Charlottenborg og Frans Hen-

ningsen var ivrig for at faa det købt

til Akademiet, hvor det skulde hænge
som et Mønsterarbejde for Eleverne. Ja

vel; netop dette var det: to Modelstu-

dier paa samme Lærred, en herlig Prøve

paa akademisk Dj^gtighed og paa aka-

demisk Kedsommelighed. Skade, at Mi-

nisteriet nægtede Pengene; thi dette Billede

burde paa Akademiet advare Eleverne mod
at tro, at de nævnte Egenskaber kan for-

ene sig til værdifuld Kunst. Heller ikke

Bonnat var begejstret for dette \^ærk.

Efter hans Mening godtgjorde det, at

nordiske Malere helst bør holde deres

Fingre fra slige Æmner og vedblive med

Folkelivsscener.

Skibbrudet viste i grel Belysning en

Begrænsning i Krøyers Ævner og Op-

fattelse. Han havde — i alt Fald den-

gang — for stærk Tro til, at det kun

kom an paa Næved3'gtigheden. Hvor

ofte har vi ikke — i al Venskabelighed —
skændtes om den Ting. Han blev ved

sit: „Du med Din Rembrandt! Det, der

gjorde ham stor, var slet ikke alt det

Du siger; det var ene og alene hans

fænomenale Dygtighed." Jeg véd ikke,

om mine Modbemærkninger var rigtige.

Jeg véd kun, at mine Tanker aldeles

ikke var det. Thi jeg tænkte i mit stille

Sind: Krøyer kender ikke de himmelske

Magter, thi aldrig har Taarerne fugtet

hans Brød eller Sorgerne skaffet ham
søvnløse Nætter. Og denne Tanke var

i alle Maader taabelig. Kunstnere, som

har set Verden straale i Lys og Glæde,

er naaede op til de højeste Tinder. Og
kun en dum Mistydning af Goethes be-

rømte Ord har — .som paavist af Georg

Brandes - - tillagt dem denne Mening.

Var der dog ikke i Krøyers Billede

af de italienske Hattemagere et Gran af

Rembrandts Medfølelse for Lykkens Sted-

børn? Naturligvis gik Krøyer mest efter

de Motivei-, der syntes ham særligt „ma-

leriske", men blandt den Uendelighed af

maleriske Aimner, Verden frcmbj'der,

traf han dog efter sin personlige Smag
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et mærkeligt Valg. Han elskede selv ikke at endevende Forestillingerne om
baade Arbejdsdagens Slid og Aftenens

gode Hvile. Begge Dele malte han med
Forkærlighed. Ret tørt refererende var

hans Fremstilling af de italienske Mark-

arbejdei-e. Mere af malerisk Stemning

og Finhed havde hans Billede af Sardi-

neriet i Bretagne. I alt Fald saa han

altid i Arbejderne Mennesker, der bør

æres. Den dummeste af de mange For-

tolkninger, Billedet af Hattemagerne mød-

te, da det blev udstillet 1882, antog det

malt for at spotte Billedets Hovedperson

som en gammel Gorilla.

Det var det sidste Aar Charlottenborg

husede en Foraarsudstilling. Krøyers

Hattemagerne havde den samme Hæders-

plads, hvor Marstrands store Nadvere

og andre Hovedværker i vor Kunst tid-

ligere havde hængt. Erik Bøgh beteg-

nede Hattemagerne som et „Reklame-

billede", Publikum var dybt rystet over

i et Billede fra det skønne Italien at

møde den hede Luft i et Fattigdommens

Fangebur med Solbrand udenfor, dybt

forarget over den Sveddraabe, som fra

Hattemagerens Næse hænger truende ned

over Filten, han ruller med sine magre,

solbrændte Hænder. Men Italien har jo

ogsaa andet end smilende Osteripiger.

Billedets Motiv var godt og det var mær-

keligt som Malerkunst. Det viste, at

Krøyer virkeligt paa sin Langfart havde

lært, hvad danske Malere altfor længe

havde forsømt at lære, thi en saadan

Soliditet i Studiet, i Afstemningen af Va-

lørerne og i den rent tekniske Gennem-

førelse havde næppe udmærket noget af

de betydelige Billeder, der tidligere havde

indtaget samme Plads.

Paa Grund af dette Billede blev Krøyer

en Stund betragtet som glubende revolu-

tionær. Det var han ikke. Hattemagerens

ramme Realisme er enestaaende i hele

hans Virksomhed. Han tilsigtede end
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Italien. Hans naive og elskværdige Natur

havde ogsaa her følt sig tiltrukket af det

lyse og det glade. Aaret forud hang over

Tombolabordet ved Udstillingens Ind-

gang Krøyers „Nannina", en sortøjet

Blomstersælgerskes trøsterige Vidnesbyrd

om de Skønheder, Italien endnu kunde

byde. Dette ringe Billede købtes til den

Hirschsprungske Samling, som jo i det

hele taget for Krøyer har en meget fyl-

dig Repræsentation. I denne er ogsaa Hatte-

magerne for faa Aar siden bleven ind-

lemmet mellem de betingede Gaver, der

i saa høj Grad har forøget Samlingens

Værd. Desværre er „Hattemagerne"

mørknet' meget i Aarenes Løb. Det var

ikke saa sort, da det blev malt, skøndt

det ogsaa da var dybt stemt, ikke fordi

Krøyer til Afveksling malte lyst og

mørkt, men fordi han dengang stemte

alle Billeder dybt og lagde Vægt paa

det kraftige. Hans Palet havde lidt af

den Sværte, Bonnat havde laant af Ri-

bera. løvrigt er det klart, at Krøyer ved

at se disse blottede Arbejderkroppe har

husket Velasquez' Billede af Hefæstos'

Værksted.

Krøyer indsaa selv, at han kun ved

en Fejltagelse havde faaet fat i Sværten.

Den passede ikke for hans Natur, og han

skiftede malerisk Stil, gik atter over til

det lyse og blev ofte for lys. Paa Jo-

hansens første store Aftenbillede forkla-

rer han en Vennekreds de Fortrin, som

efter hans Opfattelse udmærkede nogle

fremragende Billeder paa sidste Pariser-

Salon. Hans brede Haandbevægelse søger

at betegne deres Luftighed, Lethed i

Tonerne og det „svømmende" i Fore-

draget, Han havde allerede selv styret

i samme Retning med Galleribilledet af

Fiskerne i Sommeraftenen paa Skagens

Nordstrand. Johansens Billede var længe

under Arbejde, og baade dette Æmne
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og andre Æmner blev af Modellerne

grundigt drøftede. Ogsaa Æmnet for

selve Johansens Billede. Det var bleven

sagt, at med al Respekt for Fiskerne og

Folkelivet var det alligevel besynderligt,

hvor sjældent Malerne behandlede de

Æmner, der laa dem nærmest og malte

de Modeller, de kendte bedst. Krøjer

fik Lyst til at behandle en Opgave af

denne Art i et stort Billede. Der var

kun omtrent to Maaneder tilbage til Ud-

stillingen. I Løbet af disse to Maaneder

malte han „Musik i Atelieret".

Billedet gik til Kristiania. Det var

Julius Langes Skj'ld, Han vilde ikke

gaa ind paa, at Galleriet, der havde er-

hvervet Johansens Billede, ogsaa købte

Krøyers paa Afbetaling. Det havde dog

været værd at beholde. „Luftigheden"

blev rigtignok her kun til en grønlig

Akvariumstone, der ved Eftermiørkning

er bleven noget tung. Og det blev ikke,

hvad Krøyer tilsigtede, et „Stemnings-

billede" til Forherligelse af Musikens

Magt. (Anton Svendsen spiller Andante,

Neruda en Scherzo). Det blev et Por-

trælbillede. Men som saadant meget

værdifuldt. Karakteristiken af de mange

Gæsters ydre Væsensejendommeligheder

er truffet paa en Prik af en Mesterskytte.

Samme Fortrin har næsten alle Krøyers

Portrætbilleder, baade Enkeltportræterne

— som f. Eks. Portræterne af Meldahl,

Pietro Krohn, Rosenørn-Lehn, Drach-

mann, Schandorph — og de Gruppebille-

der, han malte med særlig Bravur:

Kunstnerfrokosterne, „Hip, hip, Hurrah",

Glyptoteksbilledet, der rent som Maleri

hører til Krøyers ringeste, den franske

Komité, der er et af Krøyers ypperste

Værker, Børsbilledet, det kolossale Ma-

leri af Videnskabernes Selskab, som han

malte under de mest uheldige Forhold

og alligevel klarede med Glans. Karak-

leristisken af Menneskene er maaske ikke

altid lige dybtgaaende og — mærkeligt

nok — ikke altid lige elskværdig. Der

kunde komme noget let karikeret i hans

Fremstilling af højst agtværdige Med-

borgere. Da han netop erklærede, at

han personligt satte stor Pris paa dem,

spurgte jeg ham engang, hvordan dette

da kom. „Jeg ved det ikke", svarede

han, „men naar jeg maler Folk, synes

jeg undertiden, at Fysiognomierne min-

der om Dyr. Det er kun de kønneste,

der ligner Heste."

Hans Billeder fra Skagen fik mest af

den ham dyrebare „Luftighed", Lyshed

og Lethed i Tonen. Fra samme Som-

mer hjembragte han det Aftenbillede^

der nu tilhører Luxembourg-Samlingen^

hvor det iøvrigt ikke tor Tiden er op-

hængt, og Stranden med de badende

Drenge i Sol. Han troede selv, at dette

Billede var totalt mislykket. Det er et

af hans mest glansfulde. Men ogsaa det

andet Billede, det, der viser Fiskerbaa-

dene med de store gule Sejl, Rokkerne

paa Stranden i Forgrunden, og Halv-

maanen, der fra den blaa Luft lader sit

Spejl glitre over den stille Sø, er et at

hans bedste. Det har baade Fylde og

Finhed i Tonen. Egentlig Kolorist var

Krøyer efter min Opfattelse aldeles ikke,

hans Farvesyn var usikkert, aldrig sær-

lig fint, men han forstod alligevel ofte

at samstemme sine Billeders Toner i

smukke Harmonier. Særligt Skagens-Bil-

lederne. De har som Bud fra de lyse

Nætters Land fæstnet hans europæiske

Ry, og jeg har selv haft Lejlighed til at

glæde mig over den gode Virkning, et

Par af dem havde paa en Salon i Paris.

Han havde gode Dage paa Skagen. I

Titlen for et godt Billede har han ud-

jublet sin festkære Naturs Glæde over de

gode Gilder med gode Kammerater. Jeg

kender iøvrigt ikke dette Skagen. Jeg

kender Anchers, l^'ru .Anchers, jeg min-
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des et Skagen, hvor

den Vind, der brød

Brændingerne, sukkede

i Plantagens Trær og

sukkede om Hedens

Tørvestakke gennem

Dværgpil og Rævlin-

ger, havde barske eller

sørgmodige Toner. Men
jeg forstaar godt, at

Krøyers Nærværelse har

kunnet faa Skagen til

at skifte Stemning og

Belysning, faa alle Fest-

blus tændte paa et Sted,

der egentlig ikke fra

Naturens Haand synes

dannet til at blive et

Glædernes Hus.

Der er Billeder at

Krøyer, jeg ikke bry-

der mig synderligt om.

Ogsaa mellem Skagens-

Billederne. Der er nogle,

der er lidt flove i Sma-

gen; andre, der er lidt

for søde i Smagen, f.

Eks. Dameportrætetpaa

Glyptoteket. Det var

ikke altid Krøyer, der

havde de bedste Bille-

der paa Udstillingerne.

Rundt omkring — og-

saa i Krogene — kun-

de der hænge Billeder,

for hvilke Eftertiden vil

bevare større Taknem-

melighed. Men der var

alligevel noget ved

Krøyer, som gjorde,

at han næsten altid

gennem sine Billeder fremtraadte paa

Udstillingerne som en Rector magnificus

med den gyldne Kæde om Halsen.

Hans Dygtighed var saa indlysende

og glansfuld, at alle maatte bøje sig

for den.

Dygtigheden er ikke mest værd. Den

er kun den ene og endda den ringeste

207



Krøyer

Side af det helt udmærkede. Men for

os har det været af stor Betydning en-

gang at se netop denne Side vendt ud.

Thi i vor Malerkunst har altfor ofte den

gode Mening været forbunden med stam-

mende Tale. Her var en, som i alt Fald

forstod at udtrykke sig med Friskhed

og Frihed. Det gode Haandelag var

ham en medf^^dt Gave, som han forstod

at udnytte og at udvikle. Det kan vur-

deres for højt, men det kan ogsaa vur-

deres for lavt. Og netop dette har dan-

ske Kunstnere haft godt af at lære.

Intet var vanskeligt for hans Haand.

Han indlod sig med Kæmpe-Opgaver og

løste dem, som om det var Legeværk.

Sejrene var ham lette — altfor lette. Han
tømte ikke Glasset til sidste Draabe, og

netop denne sidste Draabe er den koste-

ligste. Han forstod ikke at skaffe os de

søde Frugter, som kun indhøstes efter

Møje og Besvær, Han kendte ikke den

Kamp, der er som Jakobs med Englen.

Paa en og samme Aften kunde han i et

Selskab levere en lang Række Portræt-

tegninger af alle tilstedeværende, Teg-

ninger, der havde lidt af Rokokokniks i

Mundviger og Øjne, lidt af akademisk

Manér, men som alligevel var forbav-

sende dygtige og vellignende. Husker

jeg ret, malte han paa én Dag i Paris

et an.seligt Billede af en Restavratør-

familje for at kunne byde sine Venner

en Aften til Fest. Han kunde modellere

Byster lige saa let som han malte Ho-

veder. Hos Fiirstenberg i Goteborg blev

vi en Aften portrætterede af en habil

Silhouetklipper. Krøyer fik Lyst til at

prøve, om det var svært. Naturligvis

har jeg aldrig hverken før eller senere

set saa fortrinlige Silhouetportrætter som
Krøyers.

Disse Ævner er blevne betegnede ved

Ord som „Guddomsgnisten", „Geni",

o. s. V. Det er ikke værd at strides om

Betydningen og Berettigelsen af slige

Ord. De egner sig kun til Flitterstads

for oratoriske Ydelser, der jo baade kan

være vel mente og dybt følte, de be-

tyder i Virkeligheden ikke mere end

Glimmeret paa det visnede Juletræ. Der

behøves ingen stor Spaadomsgave for

at se, at en ikke fjærn Fremtid vil nægte

at godkende dem. Den vil rimeligvis

have vanskeligt ved at forstaa, hvor

meget Krøyer har været for os. Hans

Kunst havde ikke de Egenskaber, som

lader tro, at dens Magt vokser gennem

Tiderne. Men for os kan det jo være

ligegyldigt, om en Udstilling af hans

Arbejder om 100 Aar trækker bedre Hus

til Kunstforeningen end Juels.

Vi ved jo i hvert Fald, at vi har mi-

stet en af dem, hvis Gerning var os til

størst Ære og til størst Nytte. Og til-

lige en Mand, hvis Sjæl var som Voks,

og hvis Hjerte var som Guld. Han stod

altid rede til at yde n}'' Værdier i Kun-

sten sin varmeste Anerkendelse. Selv

hvor det ny stod ham fjærnt eller fjendt-

ligt. Den græske Maler Simonides fik

ham endog til at kranse Botticellis Alter.

Det var vist allerede i 1878. Krøyer

kunde ofte tage fejl i sin Vurdering, agte

Kobber for Guld og Plet for Sølv, men
hans Vilje til at vinde sympatetisk For-

staaelse af alle Fænomener og vogte sig

for Fordomme var en Dyd, som bør

mindes.

Thi den har i høj Grad bidraget til

totalt at ændre Kunstens Forhold og

Vilkaar i dette Land. Det er vel alle-

rede næsten glemt, hvor megen blodig

Uret Udstillingscensuren i Firserne be-

gik. Jeg husker, at vi en Dag i Følge

med en udmærket og frisindet Kunstner,

der var i Censurkomiteen, gennemsaa
de Billeder, som Censuren for en Jule-

Udstilling foreløbigt havde forkastet. Vi

vendte et Lærred; det var et fortrinligt
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Brystbillede af en Bonde; vi har lige

genset det paa Jul. Paulsens Udstilling.

Krøyer busede straks ud mod Komité-

medlemmet: „Men Gud, Du maatte rig-

tignok ønske, Du engang kom til at

male noget saa godt!" Den saaledes til-

talte indrømmede straks, at det var smukt,

og fik det ogsaa antaget. Men ved For-

aarsudstillingen skete stedse de største

Skandaler. En privat Udstilling af kas-

serede Arbejder kunde fremvise udmær-

kede Billeder af Hammershøi, Jul. Paul-

sen, Carl Holsøe o. m. a. Et andet Aar

var Joakim Skovgaard, Aug. Jerndorff

og Th. Bindesbøll blandt de henrettede.

Den frie Udstilling dannedes, og Krøyer

var straks ivrig for at vise den sin Sym-

pati. Der sker vel endnu Fejltagelser ved

Censuren, de er ikke til at undgaa. Men
hine gamle Dages onde Vilje til at kors-

fæste alt, hvad der viste et kraftigt Ta-

lent, den er dræbt. Og i dens Aflivelse

har Krøyer en meget væsentlig Andel.

Eller tænk paa Akademiet som det

var dengang og som det er nu. Den-

gang var det Uretfærdighedens og For-

dommenes faste Borg. Men indenfor Bor-

gen stod Krøyer og stredes drabeligt med
alle Parykkerne. Han sparede hverken

dem eller sig selv, naar det gjaldt at

støtte talentfuld Ungdom. Han glødede

under Kampen af Iver og af Harme.

Som et lille Minde om, hvor højt Bøl-

gerne kunde gaa i hin Tid, har jeg

gemt en Billet, som Krøyer har skrevet

umiddelbart efter, at Neuhausens Præ-

mie var bleven nægtet Hammershøis

Portræt af Søsteren. Brevets Personalia

skal jeg naturligvis ikke anføre, kun dets

mere almindelige Betragtninger i dets

Begyndelse og Slutning:

Onsdag Nat.

Kjære Madsen!

Jeg maa udgyde mig for En eller

Anden. Du er en flink Fyr og min-

dre bornert end de fleste — maaske

slet ikke bornert. Kan vi ikke finde

paa en Maade at sprænge hele denne

raadne Kasse i Luften ? Ja er det ikke

en Skandale dette idag, — Du har vel

hørt det. — —
Er de ikke Idioter, Dumrianer, Bor-

nerthedens ypperste Repræsentanter.

Skriv dog Noget imod dette saa det

har Fynd og Klem. Spyt paa dem, det

fortjener de.

Din

P. S. Krøykr.

I dette Tilfælde var vi enige. Vi var

det rigtignok ikke i alle. Krøyer kunde

være mig for „radikal". Hammershøis
„Artemis" syntes mig kun et mærkeligt

og stemningsfuldt Anslag til et Mester-

værk, som slet ikke havde faaet fast og

klar Form. Krøyer sagde: „Dette Bil-

lede vil alligevel leve, naar hvert af mine

egne forlængst er glemt!"

Han var den bedste Kammerat, selv-

forglemmende, selvopofrende, altid paa

Færde for at indhøste Anerkendelse for

andre Kunstnere, især for de unge, der

maatte kæmpe sig frem gennem Træng-

sler, aldrig for at indhøste noget til sig

selv. Han afbrød sine Arbejder for at

vælge og ordne Udstillinger, der skulde

vise Udlandet hans Kammerater fra deres

bedste Sider. Enten disse var hans per-

sonlige Venner eller ej. Her kunde han

ikke lade Venskabet gælde. Det var

Krøyer, der trak hele Læsset ved at faa

dansk Malerkunst godt repræsenteret paa

sidste Verdensudstilling i Paris. Ikke blot

for Danmarks Skyld var dette ham magt-

paaliggende, ogsaa for Frankrigs; sin

Taknemmelighedsgæld mod dette Land
følte han dybt. Hans Ønske om at vise

Paris, hvor langt dansk Malerkunst var

vundet frem, mødte overalt et Utal af

Hindringer. Men han var stædig, utrætte-
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Hg, overvandt de fleste, maaske dem alle.

Da Arbejdet var forbi, fik han sit Knæk.

Det første, men det afgørende.

Jeg saa ham ikke megef i de sidste

Aar. Heller ikke gerne, thi Synet at

ham skar i Hjertet. I Sommer kom han

en Dag op paa Galleriet, meget altereret.

„Lachmann, som ordner mine Sager, og

jeg har forgæves i lang Tid ledt efter

Skitsen til Helga Melchiors Portræt. Saa

faar jeg at vide, at den hænger paa Gal-

leriet. Hvordan i al Verden er det gaaet

til!" Vi saa efter i Protokollen. „Herre-

gud, vi har jo købt den paa den Udstil-

ling, Winkel og Magnussen ordnede for

Dig paa Charlottenborg." Han tog sig

over Panden, forsøgte et Smil, der atter

gled bort, og sagde: „Tilgiv dette Vrøvl!

Du ved jo, hvordan jeg har haft det og

har det. Ræk mig din Haand!"

Jeg havde lært at forstaa Goethes

Digt. fjen, som aldrig har spist sin

Kost under beske Taarer og væltet sig

hvileløs paa Lejet, kender Jer i Sandhed

ikke, himmelske Magter! Han aner ikke,

hvor forfærdelige og ubarmhjærtige I

kan være. Det maatte han, vor brave-

ste Kammerat, bittert erkende. Ham har

I knust. Kunstneren kan I maaske er-

statte os. Men Mennesket — aldrig!
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STORMNAT VED BÆLTET

NYTÅR 1909

Af Valdemar Rørdam.

Stormkrogen klirrer mod de blanke Ruder;

selv Gulvet i mit lune Loftsrum ryster,

så Hunden rejser sig fra Kine Puder

og piber angst. Mig styrker og mig trøster

Gensynet med min Æts ældgamle Guder,

den Storm, det Hav. Imellem lave Kyster

vælter et sølvsort Vandsvulm gennem Bæltet,

som det mod tusend Måner før har væltet.

Bag Jord og Måne skimtes Tågetider,

hvor Jordens Børn knap drister sig i Drømme.

Doo- åbent Hav her ud til alle Sider

er vågent Syn; så langt nåer Tankens Tømme.

Isijæld ved Isfjæld grustungt langsomt glider

og smelter langsomt i de smyge Strømme.

Havdybet lukkes, og en ny Nats Måne

ser Landbro lagt fra Skotland og til Skåne.

Og Broen breder sig. Land gror i tusend,

ti-tusend År — til stigende det stængte

Østhav histinde løfter sig mod Slusen

en Stormnat, fyldt af sine Floders Mængde,

og sprænger den. Et Syd, et Drøn, en Brusen

af tunge Vandes Hvirvlen i det sprængte:

Ved Springflod-Nattens måneklare Storm

blev Danmark skabt, fik Skæbne født med Form.
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Den Flod, hvis brustne Brændingsbid vi sporer

hojt på hver flinthård Klint, hver græsgrøn Hage,

plojed den Bælt og Sund og d3^be Fjorde,

hvi veg den da ved Jærnveds Rand tilbage?

Hvi slugte Slien ej de bløde Jorder

langt vesterud? — Hør hundred Ætled klage:

Her burde strid fra Hav til Hav udrundet

den Strøm, der går i Bælterne og Sundet!

Nu har vi selv en Strøm seng måttet fure

og {\\de den af vore egne Årer.

Langs Haralds Vold og Volmers røde Mure

går Strømmen blandet tungt af Blod og Tårer.

Ve! — Fjenderne sprang over ved dens Kure! —
Men Guders Gærning dømmer kun en Dåre;

thi Vagten sov. Vi havde glemt at væbne.

Hvert Folk står selv til Ansvar for sin Skæbne —

Det blinker stålblankt af de sorte Bølger:

Hjælmblink og Spydblink — Valdemareis Flåder!

Det lysner som af Lyn, fjærn Torden følger:

Visby er dansk, og Rud i Abo råder!

Det S3^der og det hvisler; Dybet dølger

en Ild, der snor sig i de hvide Fråder:

Rød Ild af ham, der på sin Ska^bnes Dag
sank sprængt og brændt, men ikke strøg sil Flag!

O, hvilke stærke Tr\'lleruner rister

en Stormnats Måne langs de danske Strande

— imens den blinde Søvn her inde lister!

Men jeg vil vågen signe og forbande:

Løft, store Storm, til evig Trods min Pande,

fyld, dybe Hav, niit Bryst indlil del brister!

Hav, Storm, Æl-Fylgjer, hør en Dansker kalde,

og, for min Bøns Skyld, fyld og før os alle!
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Har Nordens Folkeslag, til eet udkårne,

i Seklers Afsind ikkun vidst at famle

hin Krone bort, hvis Ring, den sønderskårne,

det var vort Sønnehverv i Kraft at samle —
Sank dybt i Tåge Synets høje Tårne,

til Grin for Unge og til Gråd for Gamle —
Blev vi de små: Hvem selvforsmår sig slapt?

Een Storhed er der, for de Små kun skabt:

At være større end sig selv og Lykken. —
Den Vilje, der just voxer med sin Vånde,

den Kærlighed, der gennemstråler Skyggen

og gir hvert Døgnværk evig Ildhus Ånde,

den Trods, der selv med Sværdsod ud af Ryggen

vrister hovmodig Voldsmagt Sejr af Hånde:

Den Kærlighed, den Vilje og den Trods

rummer en Storhed, som er til for os.

Hvis vi kun vilde. Ja, hvis vi kun vilde.

Der gives dem, som vil, og dog er danske.

Af Dybbøl Bjærg udgyder sig en Kilde,

dens Dråber smelter stålstøbt Sværd og Handske.

Måske den Kildes Kraft var værd at granske.

Måske vi lærer Sønderjysk for silde.

Liv kræver Viljens, kræver Blodets Offer —
det er ej gjort med Døgnets Affaldsstoffer.

Men du, o Stormvind fra de ældste Dage,

og du, o Hav her udenfor mit Hus:

Før Danmarks Folk af alt kun har tilbage

sin Uges Arbejd og sin Søndags Rus,

ja, før det bøjer sig med kraftløs Klage,

plyndret og lænket på sin Hjemgårds Grus,

som Bvrdebærer for en bedre Stamme —
Før opriv, bortskyl, knus det med det samme!
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Styrt. Storm, de Stæder, bag hvis Glitter-Buer

Mands Mod og Blod er til et Mundsvær blegnet

Slug, Hav, de Marker, blandt hvis Gødning-Tuer

Ånd blev et Avindsbjæf mod Nabohegnet!

Lad drukne og lad drive — Malstrøms-tegnet

i kolde Måneblink de sjunkne Stuer —
Min først! Kvæl først mit Hjærtes Afgrundsråb

— fordi jeg vantro elsked uden Håb! — — —

Hvad vil den Stjærne dær på Stormens Pande?

Hvad S3'nger bag det Brus af oprørt Sø? —
Lytter mon Søstre langs de mørke Strande?

Våger i Angst fler Brødre under 0? —
Ak, tiest var de værste Varsler sande,

og tyngre Dom kan tænkes end at dø.

Af dette Stormhavs Dyb steg Danmarks Land . .

A. skynd dig, Stjærne, sig det, hvis du kan!
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HAR VI LEVET OVER EVNE?
Af Professor, Dr. Will. Scharling.

DET synes, som om den Erkendelse er i

Færd med at trænge igennem, at hele

Samfundet i de senere Tider har vovet sig

for langt ud over de Grænser, som sund

Økonomi sætter baade for Foretagsomheden

og for Tilfredsstillelsen af sociale og person-

lige Krav. Denne Erkendelse prægede Fi-

nanslovbehandlingen, der — ganske vist uden

nogen dybere gaaende Undersøgelse af disse

Forhold — vidnede om, at man har begyndt

at indse Nødvendigheden af at tage Reb i

Sejlene. Naar jeg vil forsøge lidt nærmere

at begrunde denne Nødvendighed, kan jeg

ikke undgaa at komme ind paa Kritik af

forskellige herhen hørende Forhold ; men jeg

vil forudskikke, at jeg ikke herved tager

noget som helst politisk Hensyn, men kun

ser de paagældende Forhold ud fra alminde-

lige økonomiske Synspunkter.

Idet jeg da tilsigter at gennemgaa Ho-

vedpunkterne af vore Statsregnskaber, saa-

ledes som de foreligger for den sidste halve

Snes Aar, vil jeg først omtale den Mangel

af virkelig Kassebeholdning, som i den sene-

ste Tid har aabenbaret sig og synes at være

kommen meget overraskende for de fleste.

I 1900 var Kassebeholdningen nemlig opført

med 12 Mill. Kroner og i 1908 med imel-

lem 42 og 43 Mill. Kr. Det skulde altsaa

synes, som om der havde været en Frem-

gang af godt 30 Mill. Kr., og at vi stod

med en Kassebeholdning af over 40 Mill. Kr.

i 1908. Men ikke desto mindre har det

været nødvendigt i 1909 at optage Laan —
først i Juli paa 40 Mill. og derefter nu igen

allerede i November et paa 15 Mill. Kr.

Dette ser jo mærkeligt ud. Den 1. April

d. A. havde vi endnu en Kassebeholdning

af over 28 Mill. Kr. Hvorledes er det da

muligt, at man nu kan være i Forlegenhed

for Penge, endog til de daglige løbende Ud-

gifter? Det er, fordi Kassebeholdningen i

Virkeligheden for en Del kun har været no-

minel. En 5— 6 Millioner er Statsbanefunk-

tionærernes Lønningsfradrag, der jo modsva-

res af en tilsvarende Forpligtelse for Staten,

og som der derfor ikke kan disponeres over.

8— 10 Millioner er fordelt rundt om i alle

de mange offentlige Kasser foruden Finans-

hovedkassen, Postvæsnets, Toldvæsnets og

mange andre. Tilbage er jo alligevel adskil-

lige Millioner, men man har ikke sørget for,

at de er disponible; de er anbragt saaledes,

at der faktisk ikke kan disponeres over dem.

Saaledes er der udlaant 5 Mill. Kr. til den

sjællandske Bondestands Sparekasse og 2 Mill.

Kr. til Rigshospitalet foruden forskellige min-

dre Summer, der heller ikke kan faas tilbage for

det første, saasom 300,000 Kr. til Samfun-

det for Vanføre, 100,000 Kr. til Ribe Amts-

raad m. m., — altsammen Beløb, som i

Virkeligheden ikke er tilstede. Men selv de

virkelig i Behold værende Millioner kan man

ikke hurtigt disponere over. Dette skriver

sig fra et meget uheldigt Princip, som man

i de senere Aar er kommen ind paa. Tid-

ligere var det Regel, at Statens Kassebehold-

ning, for saa vidt den ikke laa i de før

nævnte offentlige Kasser, blev anbragt i de

store Banker, hvor man med kort Varsel

kunde kræve Beløbene udbetalt. Det mentes

imidlertid, at dette var en Begunstigelse af

de store Banker — hvad iøvrigt kan synes

noget tvivlsomt — , og man anbragte derfor

ogsaa Penge i mindre Banker og Sparekas-

ser. Saaledes anbragtes V2 ^'1'- ^^- ^ Grund-

ejerbanken, hvor man vist skal se ret langt

ud efter Pengene. Men bortset fra et Til-

fælde som dette, saa er der ogsaa anbragt

Penge i forskellige Landbosparekasser, der

kan være meget solide, men jo er gan-

ske ude af Stand til at tilbagebetale f. Eks.
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100,000 Kr. med nogle Dages Varsel. Der-

for kan man ikke faa disse Penge nu, da

man skal bruge dem.

Det gælder da om, at Staten anbringer

sin Kassebelioldning paa en saadan Maade,

at den virkelig er disponibel i det Øjeblik,

man har Brug for den. Men denne Mangel

er dog tildels mere nominel end reel; langt

værre er den reelle Mangel, som Finans-

aarene 1908— 11 udviser.

I sidste Finansaar gik Kassebeholdningen

ned med 14—-15 Mill .Kr., som var Under-

skudet paa sidste Aars Regnskab. Paa Regn-

skabet for indeværende Finansaar forventes

der at blive et Underskud af godt 35 Mill.

Kr., og der er forelagt et Finanslovforslag

for det kommende Finansaar med et Under-

skud af 20 Mill. Kr. Det er et Underskud

af 70 Mill. Kr. i 3 Aar. Jeg tror ikke,

man behøver at være nogen egentlig Finans-

mand for at se, at dette næppe kan være

VidnesbjTd om en fuldt ud sund Finanspolitik.

Lad os først betragte Forholdet imellem

de løbende Indtægter og løbende Udgifter.

I Finansaaret 1900—01 var de løbende Ind-

tægter paa §§ 2—8 ca. 66 Mill. Kr., — i

1907— 08 var de steget til 96 Mill. Kr.

Dette synes jo en meget god og stærk Stig-

ning, - 30 Mill. Kr. i Løbet af kun 8

Aar. Og det er ikke underligt, at man un-

der Indtrykket heraf har ment nok at have

Raad til ret betydelige Udgifter. Stigningen

af Indtægterne skyldes for Halvdelens Ved-

kommende Stigning af de indirekte Skatter,

navnlig Toldskatterne; men en ikke ringe

Del, nemlig 772 Mill. Kr., hidrører fra lige-

fremt Paalæg af nye Skatter og Afgifter,

dels ved Skattereformen af 1903, dels For-

højelse af Jærnbanetaksterne, Portoforhøjelse

osv. Nu er det jo som sagt ret naturligt,

om man overfor denne Stigning af Indtæg-

terne ogsaa har ment at kunne gaa til Ud-

giftsforøgelser paa forskellige Punkter, hvor

det ansaas for ønskeligt; kun synes man

lidt for meget at have set bort fra, at en

Fjerdedel af Stigningen skyldes nye Skatte-

paalæg.

Der er en Forøgelse af Udgifterne, som

er falden adskillige for Brystet, og om hvil-

ken der siges : her har vi Grunden til, at vi

sidder saa daarligt i det. Det er Forhøjel-

sen af Embeds- og Bestillingsmændenes Løn-

ninger. Da jeg sammen med mine Kolleger

ved Universitetet hører til de faa Klasser,

der ingen Forhøjelse har faaet, kan jeg uden

at mistænkes for personlige Hensyn sige, at

jeg anser disse Lønningsforbedringer for be-

timelige. Jeg har i forskellige Stillinger haft

Lejlighed til at se, i hvilket Omfang vore

Embeds- og Bestillingsmænd her i Landet er

tyngede af Gæld, fordi de selv med vidt

dreven Økonomi umuligt har kunnet komme

igennem paa anden Maade. Derfor linder

jeg det rigtigt, at Lønningerne er bleven for-

højede, thi Staten er ikke tjent med at have

en gældbunden Embedsstand. Trods disse

Forhøjelser var der da ogsaa i sidste Fi-

nansaar fremdeles et Overskud af løbende

Indtægter over løbende Udgifter af godt 5

Mill. Kr.

Vi kommer derefter til Udgifterne paa

§ 2 7, der betegnes som Udgifter til Erhver-

velse af Formue og Afdrag paa Gæld og

derfor ikke regnes som egentlige og virke-

lige Udgifter. Her tror jeg, man finder en

af Hovedaarsagerne til den uheldige finan-

sielle Situation.

Der er for det første de kontraktmæssige

Afdrag paa Statsgælden. Det maa anses for

en absolut Fejl, at disse ikke henføres til

de løbende Udgifter, men til Formueerhver-

velse. Dette kunde være rigtigt, hvis vi

virkelig formindskede Statsgælden ; men da

der optages nye Laan i større Grad, end

der afbetales paa Gælden, er der her faktisk

ingen Formucforøgelse. Under disse Forhold

bliver Afdrag paa Gæld en løbende Udgift,

der som en kontraktmæssig Ydelse lige saa

fuldt som Renten bør dækkes af de lobende

Indtægter.
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Dernæst er der de offentlige Anlæg, som

Staten i de senere Aar er kommen saa

stærkt ind paa — Jærnbaner, Havne, Tele-

graf, Telefon osv. — og som jo særlig be-

tegnes som Formueforøgelse. Men mange

af disse Anlæg er i Virkeligheden slet ingen

Formueforøgelse i den Forstand, at de i

Fremtiden giver en forøget Indtægt. Udvi-

delser af Stationsbygninger, elektrisk Belys-

ning, Boliger for Personalet, Foranstaltninger

imod Snelæg, Forstærkning af Overbygnin-

gen, Udbedring af Færgelejer osv. kan være

nødvendige eller i alt Fald meget ønskelige

Foranstaltninger, men de giver ikke i og

for sig nogen forøget Driftsindtægt og er

saaledes ikke nogen virkelig Formueerhver-

velse, lait er der i 9 Aar paa § 27 II ud-

givet 96 Millioner eller gennemsnitlig over

10 Mill. Kr. aarlig til offentlige Anlæg, og

deraf er efter min Opfattelse den overvejende

Del i Virkeligheden til Anlæg, som ikke for-

renter sig, og af hvilke man med Føje hel-

ler ikke en Gang forlanger, at de skal for-

rente sig.

Statsbanernes Anlægssum er forøget i de

sidste 10 Aar med 50 Mill. Kr., men Over-

skudet er aftagende.

Hvorledes har vi nu skaffet Penge til

disse Ting ? Ja, her er ogsaa lidt af en

Øjenforblændelse. Thi der er i de sidste 10

Aar skaffet en Del ekstraordinære Indtægter,

som har kunnet dække en Del af de ekstra-

ordinære Udgifter, men det er jo noget, som

ikke kan ventes at gentage sig, og som

overhovedet burde have været anvendt til

Afdrag paa Statsgælden. Dette gælder saa-

ledes de i sin Tid ret omtalte 1 1 Mill. Kr.

fra „Statsanstalten for Livsforsikring". End-

videre er der inddraget forskellige Fonds paa

tilsammen 12^2 Mill. Kr. Og der er ind-

vundet 372 Mill. Kr. ved Salg af Prioritets-

Obligationei-. Men alt dette har dog været

utilstrækkeligt, og det har derfor været

nødvendigt ved Siden deraf at optage Laan.

Den Deling, vi har paa Finansloven mel-

lem lobende Udgifter og Formueerhvervelse,

er misvisende og forleder til at vove sig

længere ud, end man har Raad til, og den

frister til Optagelse af Laan, naar man

ikke har saadanne ekstraordinære Indtægter

at falde tilbage paa som de før nævnte —
og, hvis man har dem, ud over dem.

I det hele vil man nemlig finde, naar man

samler alle Indtægter og alle Udgifter, som

vi har haft i Aarene 1900— 09, bortset fra

Laan saa vel som fra Garantitilskudet til

Hypotekbanken, at vi har haft en samlet

Indtægt af 772 Mill. Kr., men en Udgift af

792 Mill. Kr. Der er altsaa til Trods for

ekstraordinære Indtægter til et samlet Beløb

af 23 V2 Mill. Kr. givet ca. 20 Mill. Kr.

mere ud, end der har været Indtægter, hvil-

ket Beløb altsaa har maattet dækkes ved

Laan, hvis Overskud er gaaet ind i Kasse-

beholdningen eller anvendt til Oprettelse af

en Laanefond m. v.

Ogsaa de Laan, som Staten giver, og som

ligeledes opføres paa § 27, er en ret tvivl-

som Formueerhvervelse. Ikke blot er ad-

skillige af dem helt eller midlertidig rentefri,

medens der af ikke mindre end ca. 20 Mill.

Kr, „kun kan paaregnes et mindre Udbytte",

men ikke faa af dem vise sig efterhaanden

mere eller mindre uerholdelige. Saaledes har

i 1908—09 Gudhjem Havn afgjort et Laan

paa 108,000 Kr, ved en kontant Betaling

af det Halve, Taarbæk Havn endog et Laan

paa 36,000 Kr. ved Tilbagebetaling af —
5000 Kr. I mange saadanne Tilfælde vilde

det sikkert være heldigere istedetfor et Laan,

som glider saa let igennem, at foreslaa et

virkeligt Statstilskud. Saa véd man dog,

hvad det er, der gives.

Dersom man gaar ud fra en almindelig

fast Plan for Statens Økonomi, kan man

klassificere dens Udgifter omtrent saaledes:

I. De egentlige direkte Statsudgifter, alt

hvad der henhører til Organisation og Opret-

holdelse af selve Statsmagten med alle dens

forskellige Organer: Kongemagten og Admi-

217



Har vi level over Evne?

nistrationen, Rigsdagen, Domsmagten og Rets-

plejen, Hær og Flaade og i Forbindelse der-

med Pensionsvæsen samt Forrentning af kon-

traktmæssige Afdrag paa Statsgælden og en-

delig Vedligeholdelse af Statsejendommene

og Nybygninger til de fornævnte Øjemed.

II. Udgifterne til Statens socialt-kultur-

mæssige Opgaver fra gammel Tid : Det til

Statens Forsorg henlagte Undervisningsvæsen

samt Sundhedspleje og Medicinalvæsen,

Fremme af Videnskab og Kunst og endvidere

de kirkelige Udgifter, forsaavidt de paahviler

Staten.

Hertil kommer endnu, hvad der i nyere

Tid har faaet særlig Betydning og Vækst:

III. Udgifterne til Statskefordringsvæsnet

og alle de dertil knyttede Anlæg, Postvæsen,

Telegrafvæsen osv. Disse Anlæg skulde jo

imidlertid helst selv give de fornødne Ind-

tægter til Dækning af de dermed forbundne

Udgifter.

AU det her nævnte er nu al Tid Stats-

udgifter, hvortil Statsindtægterne i første

Linie skulle anvendes og hvortil de ogsaa

maa og skal strække til, eventuelt ved For-

højelse af Skatterne eller Paalæg af nye

Skatter. Derfor var ogsaa Takstforhøjelserne

i 1903 i og for sig berettigede.

Kun hvis der efter Afholdelsen af alle de

foran nævnte Udgifter endnu er et Overskud

— saaledes som der jo har været i de en-

kelte Aar af den her omhandlede Periode —
bør der blive Tale om Fyldestgørelse af

fjernere liggende Formaal. Disse kunne ho-

vedsagelig henføres til tre Kategorier

:

Først Understøttelse til Fremme af Er-

hvervslivet — til Landbrug, Fiskeri, Industri

og Handel. Overfor disse bør det erindres,

at det kun er, forsaavidt der virkelig er et

Overskud i Statskassen, at det bliver en vir-

kelig Lettelse og Støtte for de enkelte Er-

hverv at faa en Andel deri; saafremt denne

derimod kun kan gives ved vSkatteforhøjelser,

bliver det dem selv, der ad en Omvej ud-

reder disse Penge. Og derhos fører let den

indbyrdes Kappestrid om at komme i Be-

tragtning og det enes Krav paa forøget

Hjælp, naar en saadan bliver andre Erhverv

til Del, at de efterhaanden skyde stærkt i

Vejret. Saaledes er Bidragene til Husdyr-

avlens Fremme, til Planteavlens Fremme og

til Landvæsenets Fremme (Konto II A 1 .)

fra ca. 714,000 Kr. i 1900—01 vokset til

ca. 1,370,000 Kr. i 1908—09 — og sam-

tidig er da Bidrag til Industri og Haandværk

vokset fra ca. 390,000 Kr. til ca. 637,000

Kr., Udgifterne til Fiskeri fra ca. 230,000

Kr. til ca. 430,000 Kr. Hvis adskillige af

de paagældende Udgifter blev udredede di-

rekte af de paagældende Erhverv selv, vilde

der maaske nok blive vist noget større Til-

bageholdenhed i saa Henseende.

Den anden Kategori er Anlæg af Jærn-

baner. Havne, Telegrafer og Telefoner m. m.

Disse Anlæg betegnes i Almindelighed som

produktive Anlæg, til hvilke man derfor i

alt Fald delvis uden Betænkelighed tør rejse

Pengene ved Laan. Men det foran anførte

viser, at de i alt Fald kun for en Del er

finansielt produktive, og man lægger ved

Optagelsen af Laan Byrden over paa Efter-

tiden uden at give den Midler til at bære

Byrden og stiller den dermed vanskeligere

overfor dens egne Opgaver. Og selve Let-

heden i at skaffe Penge ved Laan gør vel

ogsaa ofte mindre nøjeregnende med Anlæ-

genes virkelige Nytte eller i alt Fald deres

Paatrængenhed.

Den tredie Kategori endelig er Udgifterne

til sociale Formaal. Disse har almindelig

Sympati, men der er den mislige Side ved

disse Udgifter, at de efter deres Natur ikke

er lette at overskue paa Forhaand, og at de

derfor ret hurtigt vil vise sig at vokse be-

tydeligt, saa at de i Almindelighed snart

rækker ikke saa lidt videre, end man fra

første Øjeblik har tænkt sig. Derfor er der

ogsaa i Love om sociale Formaal sat et

Maksimum for, hvad Staten skal yde; men

dette Maksimum tages der faktisk ikke Hen-
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syn til, og Udgiften forhøjes Aar efter Aar

langt derud over. Dette gælder baade

Loven om Alderdomsforsørgelse og om

Sygekasser ; førstnævnte begrænsede Statens

Tilskud til 2 Mill. Kr. aarlig fra 1. Jan.

1895; men allerede 1898 overskredes

dette Beløb, og i sidste Finansaar var Til-

skudet — 4,4 Mill. Kr. ! Og paa samme

Maade steg det til ^2 ^i^'- K""- fastsatte

Tilskud til Sygekasserne til over 2 Mill.

Kr. i sidste Finansaar. Værst er det dog

gaaet med Loven om Arbejdsløshedskasser.

Da sidstnævnte Lov blev vedtaget i 1907,

var det under den udtrykkelige Forudsæt-

ning, at Staten ikke skulde udrede mere end

250,000 Kr. aarlig; men allerede nu — to

Aar efter — er Statens Tilskud paa Finans-

lovforslaget opført med 600,000 Kr.

Med Loven om Husmandsbrug er det

gaaet paa lignende Maade. I de faa Aar,

denne Lov har bestaaet, har Lovgivnings-

magten stadig udvidet Rammerne. Loven af

1899 gjaldt kun egentlige Landarbejdere;

efterhaanden er den udstrakt til at gælde

ogsaa Havebrugsarbejdere, Teglværksarbejdere,

Landhaandværkere og Fiskere. Og fra de

mange Tusinder af Husmænd, som alt ved

egne Kræfter har erhvervet en Husmandslod,

vil Kravet komme om en tiisvarende Hjælp.

Og hvor er Grænserne? Vil man f. Eks.

ikke fra Byernes Side kunne have et lig-

nende Krav paa Statens Hjælp til Tilveje-

bringelse af Arbejderboliger? Vil man ikke

dér kunne sige: Hvorfor skal vi tilveje-

bringe vore Boliger ved egne Kræfter?

Kan vi ikke faa Statens Hjælp til disse,

lige saa vel som Staten yder Hjælp til Op-

rettelse af Husmandshjem paa Landet? Men

derved føres man efterhaanden ind paa det,

der er finansielt ganske uoverkommeligt.

De finansielle Følger af Loven om Hus-

mandsbrug er meget betænkelige. Under Ind-

trykket af det i 1897 optagne 3 °/o Stats-

laan mente man at burde benytte Statens

Kredit til at skaffe disse Husmænd Laan

ligeledes til 3 ®/o
— og dermed er man saa

vedblevet, efter at Statslaanene ere blevne

væsentlig dyrere, saa at den samlede Rente

og Amortisation af Statens Prioritet i Husene

knap er tilstrækkelig til at dække Renten af

Statens egne Laan hertil. Staten laaner Hus-

mændene Penge til 3 °/o
— og Laanene er af-

dragsfri i de første 5 Aar — , medens den

faktisk selv maa give mellem 3^2 og ^ 7o-

Dette fører til, at naar Prioritetslaanene efter

47 Aars Forløb er bleven amortiserede, staar

Staten vedblivende med den Gæld, som den

har maattet stifte for at yde disse Laan.

Om blot 20 Aar vil Staten staa med en til

dette Formaal optagen Gæld paa 100 Mil-

lioner Kr. Og man har nu forsøgt at sælge

de Prioritetsobligationer, hvori Staten skulde

have Dækning for sine Laan, til en Kurs af

80 eller endog kun 7 5 *^/o ! Det bør dog

tages under Overvejelse, om dette Forhold kan

blive ved at gaa paa samme Maade. Jeg

tror, man bør se at komme til en helt

anden Ordning paa dette Omraade, saaledes

at man søger at ordne disse Forhold gennem

Kreditforeninger. Derved kommer man ind

paa det sunde økonomiske Grundlag, som

vore Kreditforeninger hviler paa, nemlig det

solidariske Ansvar.

Idet jeg herefter af Hensyn til den be-

grænsede Plads kun ganske kort kan omtale

Kommunernes økonomiske Stilling, kan jeg i

det væsentligste henvise til et Foredrag, som

Chefen for Statistisk Bureau, Direktør Koe-

foed, for nogle Maaneder siden holdt i Na-

tionaløkonomisk Forening.

1 1870 var Kommunernes Gæld 29 Mil-

lioner, hvoraf 16 Millioner faldt paa Køben-

havn, Resten paa Købstæderne samt Sogne-

og Amtskommunerne.

I 1890 var Kommunernes samlede Gæld

steget til 76 Mill. Kr. Københavns Kom-

munes Gæld var steget til 28— 29 Mill.,

medens Købstædernes Gæld var steget fra 6
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til 23—24 Mill. og Sognekommunernes fra

5 til 17 Mill. Kr.

1907 — 08 var den samlede Kommunegæld

vokset til 250 Mill,, altsaa en Forøgelse i

17— 18Aar af 175 Mill. eller gennemsnitlig

10 Mill. om Aaret. København alene er

nu oppe paa 148 Mill. Kr. Forrentning og

Amortisation af denne Gæld koster aarlig

5V2 Mill. Kr. eller godt Femtedelen af Kom-

munens hele Indtægt. Forrentningen af

Kommunernes samlede Gæld kostede i 1890

3 Mill., men andrager nu over 8 Mill.

Ogsaa for Kommunernes Vedkommende

maa det siges, at Udgifterne er vokset ret

uforholdsmæssigt. Københavns Kommunes

Udgifter voksede i de 1 1 Aar fra 1886 til

1897 fra 7V2 Mill. til godt 11 Mill. eller

med knapt 50 pCt. I de følgende 1 1 Aar,

fra 1897 til 1908, voksede Udgifterne fra

11 til 28,8 Mill. eller med ca. 160 pCt.,

medens Befolkningen i samme Tidsrum steg

med ca. 35 pCt.

Hvad er nu Grunden til denne stærke

Stigning af Udgifterne? Tildels naturligvis

de samme Forhold og de samme stigende

Krav, som have bragt Statens Udgifter til

at stige saa stærkt. Men dette er for Kom-

munernes Vedkommende bleven saa meget

føleligere, som deres Indtægter ere langt

mere faststaaende end Statens. Eksempelvis

skal kun anføres, at i de sidste ti Aar er

Udgiften til Kjøbenhavns Skolevæsen stegen

fra 2 til henved 4V2 MiH- Kr., til Hospitals-

væsenet fra knap 1 til over 2^/2 Mill. Kr.

(henholdsvis altsaa med 116 og 173 pCt.),

medens Udgiften til Sundhedsvæsen endog er

vokset til mere end det Firdobbelte!

Borgmester Jensen og Raadmand Philipsen

udtalte i Nationaløkonomisk Forening, at

Skylden hviler ikke alene paa de kommunale

Raad. Disse staar mere eller mindre magtes-

løse overfor de store Krav, som vor Tids

Arkitekter, Ingeniører og Læger stiller til

Kommunerne. Alt skal gøres saa godt som

muligt og gøres med det samme, uanset

hvordan Kommunens finansielle Stilling er.

Udgiften til Hospitaler er steget fra 2000

til 10,000 Kr. pr. Seng. I den Grad er

Fordringerne sat op. Paa Frederiksberg nye

Hospital er den aarlige Udgift til Brændsel

i en Bladmeddelelse opgivet til 300 Kr. pr.

Patient, hvad der dog vel nok er en Over-

drivelse.

Endelig skal her fremsættes nogle Oplys-

ninger angaaende hele Landets Gæld til Ud-

landet.

I 1872 var der for mindst 160 Mill. Kr.

udenlandske Værdipapirer paa danske Hænder,

medens der samtidig kun var for 30 Mill.

Kr. danske Værdipapirer paa udenlandske

Hænder. Der var altsaa et Overskud i vor

Favør af 130 Mill. Kr. 11891 var Værdien

af udenlandske Papirer paa danske Hænder

gaaet ned til 114 Mill., medens Værdien af

danske Papirer paa udenlandske Hænder var

vokset til 106 Mill. Nu var der altsaa kun

et Overskud af 8 Mill. I 1899 var Værdien

af udenlandske Papirer paa danske Hænder

yderligere gaaet ned til 92 Mill., medens

der nu var danske Papirer paa udenlandske

Hænder til et Beløb af 315 Millioner. Me-

dens vi altsaa i 1872 havde et Krav paa

Udlandet af 130 Mill., saa havde vi i

1899 en Gæld til Udlandet af over 220

Millioner.

I Aarene 1899^1907 er Forholdet yder-

ligere forrykket saaledes, at der nu er et

Overskud af danske Værdipapirer paa uden-

landske Hænder af 526 Mill. Kr. mere end

den lille Rest af udenlandske Værdipapirer,

som endnu er paa danske Hænder. Det er

en Forringelse af vor Status i de 20 Aar

fra 1872— 91 med gennemsnitlig noget over

6 Mill. Kr. aarlig — men med 38 Mill. Kr.

aarlig i de sidstnævnte otte Aar. Og det er

endda ikke alt. Dertil kommer en Del løs

Gæld i Udlandet, som de store Forretnings-

virksomheder har optaget hos de udenlandske
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Banker. Denne Post ansloges i 1907 til

omkring 50 Mill. Kr., men menes alene i

Aaret 1908 at være bleven forøget med ca.

80 Mill. Kr.

Alt i alt kan som Resultat af de sidste

8 Aar fastslaaes, at Landets Status er for-

ringet med 400 Mill. Kr. Dette Tal maner

til Forsigtighed. Og det er ikke underligt,

at det gamle Stikord: „Nu vil vi alle spare",

i disse Dage kommer frem paany.

Hvad er det saa at spare ? Det vil ganske

simpelt sige at fortære lidt mindre end det

aarlige Udbytte af ens Virksomhed. Det er

herpaa, at al Kulturfremgang beror. De vilde

Folkestammer staar gennem Aartusinder paa

samme Punkt, hvor de altid har staaet,

fordi de ikke kender til at spare, d. v. s. at

fortære mindre end Udbyttet af det, de fra

Dag til Dag erhverver.

Man tør ikke sige, at der i det danske

Folk ingen Sparsommelighed findes. At der

er Sparsommelighed, viser de stigende Ind-

skud i Banker og Sparekasser og de mange

Anlæg af produktiv Natur. Man tør derfor

ikke sige, at der i det danske Folk ingen

Sparsommelighed er. Men den er ikke stor

nok overfor de stærkt stigende Krav om

voksende Velvære paa alle Omraader, og der

tages ikke tilstrækkeligt Hensyn til, om der

ogsaa er Raad til de dermed følgende, stærkt

voksende Udgifter.

Og vi har for meget vovet os ud med

fremmed Kapital. Heri ligger den egentlige

Grund til det store Bankkrak, som vi lider

saa haardt under. Man har ment at gøre

en god Forretning ved at laane fremmed

Kapital til produktiv Virksomhed af for-

skellig Art, som forventedes at ville give

et godt Overskud over Forrentningen af sin

Kapital — Fabrikanlæg, Bygning og Køb

af Dampskibe m. m. Men Forventningerne

er blevne skuffede — Obligationerne skulde

forrentes og fortærede Udbyttet, stundom

selve Kapitalen. Og de Penge, som skulde

have været holdt disponible, fordi de kunde

kræves tilbage med kort Varsel, havde man

bundet i Anlæg saa fast, at de aldeles ikke

kunde faas fri igen. Man havde laant dem

ud til Byggeforetagender, bundet de i Ud-

landet laante Kapitaler, som kunde kræves

tilbage med kort Varsel, i Bygninger, der

tilmed viste sig ganske overflødige, fordi der

ingen Lejere var til dem. Det er dette, der

har gjort vor økonomiske Situation saa be-

tænkelig i den senere Tid, og det er denne

Fejl, der maa raades Bod paa. Men der

kan kun raades Bod paa den ved dels at

vise større Forsigtighed ved Optagelse af

Laan, dels ved et forsigtigere Skøn over,

hvad vi mener at have Raad til at udføre i

den nærmeste Tid, men først og fremmest

derved, at alle de enkelte Familier, hvis

Indtægter frembyder nogen Mulighed herfor,

hver efter sin Evne søger at genrejse Kapitalen

her i Landet ved at fortære lidt mindre

end det aarlige Udbytte af deres Virksomhed.
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NOGLE INDTRYK FRA DET NYE JAPAN
Af Olfert Ricard.

JAPAN lignede Billeder af Japan.

Da de smaa Baade med røde Sejl og

Søfolk i blaa Dragter og med elfenbensfarvede

Ansigter begyndte at sværme om Skibet,

vuggende i det japanske Havs Krapsøer, og

da Kysterne dukkede frem, med disse ma-

leriske Fyrretræer af Løvtræers Form, og

endnu mere da vi landede og saa Husene

og Menneskene, saa sagde vi til os selv:

Ja rigtig, dette er Japan, det har jeg alt-

sammen set før. Paa Billeder nemlig.

Husene — byggede efter Princippet : Jord-

skælv , nemme at vælte og nemme at rejse

igen, af let Træ og med Vinduer af Gummi-

papir, der ofte er uregelmæssig anbragt, at

de ikke ved at sidde paa én Række skal

befordre Husets Opsprættelse ligesom perfo-

reret Papir. Stuerne — med de kendte

Maatter: det hedder ikke i Japan „en Stue

er saa og saa mange Alen" men „saa og

saa mange Maatter", thi Størrelsen er den

samme over hele Øriget; og de tjener paa

en Gang som Gulv og Stol og Bord. Men-

neskene, — som smaa levende Dukker i

det prikkede Sirs, med de hvide, nationale

Sokker, hvor kun Stortaaen er fri, og de

klaprende, løse Trætøfler, der gør Gangen

indtilbens, Kvinderne med deres smaa bro-

gede Puder bagpaa (hvad de skal til? Spørg

vore Kvinder, hvad deres Turnyre skulde til

i sin Tid ?), med den flade Figur, de snævre

Skørter og de bedaarende lilla Sløjfer —- som

store Sommerfugle — i det blaasorte Haar;

Barnet bærer hun paa Ryggen. Og Træerne,

ja Kamelien stod i fuldt Flor, og bag Kryp-

tomerietræer med søjleranke Stammer ogdun-

keltgrønt Løv slumrede gamle Templer, og

da først Kirsebærtræerne sprang ud . blev

hele Japan til en eneste rosenrød Drøm.

Men Landskabet er dog kun den skønne

Ramme; B'lledet, det er Menneskene. Land-

skabet kan man snart, Menneskene bliver

gaadefuldere for hver Dag.

Først var det dette : Skulde jeg virkelig

være kommet til Lyksalighedens Land? er

dette ikke Verdens Paradis?

For se nu Børnene: gives der lykkeligere

Børn end i Japan ? Alt drejer sig jo om

dem. Alt kører uden om dem. De be-

hersker Gaden. De behersker ogsaa Hjem-

met. Ingen skænder paa dem, ingen slaar

dem. Japan har haft sine Børnefester, længe

før vi havde Børnehjælpsdage. Alle elsker

Børnene. Hvad synes man om et Træk som

dette fra den sidste Krig? En ung japansk

Officer kommer ind i et Missionærhjem i

Korea. Rigtig glad er man ikke ved ham,

men han viser sig at være ret beskeden,

boade i sit Væsen og sine Fordringer. Han

bliver ogsaa venlig behandlet, og skønt han

skal i Felten den næste Dag, slaar han sig

til Ro. Det er især Børnene, som saa ganske

fængsler ham. Forelskelsen synes at være

gensidig, og der er Sorg paa begge Sider,

da han skal afsted. Næste Morgen tidlig

kommer han igen — med fem eller seks

Kammerater i Følge. F'amilien bliver noget

altereret, — indtil de hører deres Ærinde.

De skal lige nu til at bryde op , og venter

ikke at komme tilbage mere. Om de alle-

sammen maatte have Lov til at holde deres

Baby her et Øjeblik paa Armen, inden de

skal frem for Fronten?

Se saa paa Ungdommen : hvor ser man

lydigere og sønligere Ungdom? Ln Pietet,

der ingen Grænser kender. Den er tidlig

paafærde, Ungdommen her — den Politibe-

tjent derhenne med Sabelen, som skal passe

paa os allesammen, er han stort mere end

en stor Dreng ? Og hvor jeg ser hen —
Sporvognskonduktørerne, Postekspedienterne,

Jærnbancmændene, knap udvoksne Drenge,
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Den store Daibutsu (Buddha) i Kawiikura (ved Yukohama).

hvad ? De er nu nok lidt ældre, end de

ser ud. Men alligevel er de svært unge;

thi man finder det naturligt, at saasnart

Sønnen overhovedet kan bestille noget, saa

tager han fat og lader Faderen trække sig

tilbage og nyde sin Hvile.

Og disse Fædre, vil man se en Høflighed

!

En Tid det tager baade at sige Goddag og

Farvel, se blot, tre Gange, fire Gange, nok

en Gang, det dybe, halv sidelæns Buk,

iniens der udveksles en Række gensidige Be-

hageligheder ; og saaledes overalt; her mær-
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kes intet til den velkendte, malkontente vester-

landske Betragtning, der opfatter enhver

Medrejsende som en Slags Fredsforstyrrer

og Konkurrent; overalt kommer man hin-

anden venligt og høfligt og smilende imøde.

De maa have det godt med hinanden alle-

sammen her.

Den Flid, her hersker! Det var tidlig

paa Morgenstunden, vi gik gennem Stations-

byens Hovedgade — i alle Værksteder, i

alle Butikker sad de, gamle og unge, ivrigt

bøjede over deres Arbejde. Det var sent

paa Aftenen, vi kom hjem : sandelig om

de ikke sad der endnu, ligesaa ivrige, lige-

saa bøjede —
Deres Tapperhed kendte vi. Det var den,

som indtog os alle i sin Tid. Thi skønt

vi var samme Farve som Russerne, den

Gang ved jeg ikke andre end Professor Plum,

der holdt med Russerne. Vi andre var alle

begejstrede for de smaa Japanere, som kunde

det utrolige. Xu fortalte de, men maaske

det ikke var sandt, at de for Tiden øvede

sig i at svømme med Gevær, affyre det,

dukke ned, lade det igen under Vandet, for

saa at dukke op et helt andet Sted og fyre

paany. Men Krigerfolket var de alle Dage.

Og paa en Landstation saa jeg Assistenten

staa (uset, troede han) paa Perronen og

kommandere sig selv højt : højre om, venstre

om, omkring —
Og saa ved Siden af dette deres store

Kærlighed til Blomster og fine Sans for Na-

turen. Hvor den blot kunde være, dér ris-

lede Blaaregnen. Hvor der bare var en

Smule Skov paa Bjærget, dér maatte de op

og brække en Gren af.

Og hvad siger De til den japanske Kunst?

Sammenlign den med, — nej, hvorfor skal

vi altid sammenligne ? Det gaar altid uret-

færdig ud over den anden. Hver Ting er

jo god for sig, og den japanske Kunst eg-

ner sig ikke til Sammenligning, fordi den

er uden Sidestykke.

Og hvorledes er det saa. Spencers og Ja-

pans begejstrede Discipel Lafcadio Hearn

siger ? Det er omtrent saaledes : Skønnere

end Japans Broncearbejder, prægtigere end

deres Sværd, finere end deres fineste Silke-

broderi, kunstfærdigere end deres bedste la-

kerede Sager, nydeligere end deres gamle

Porcellæn, pragtfuldere end alt dette er Ja-

pans største Kunstværk — Japanerinden.

Og virkelig, hun er baade graciøs og ind-

tagende, fin og nydelig, yndefuld og vistnok

saa god, saa god, ofte ogsaa smuk efter vore

Begreber, ufortrøden, opofrende, ubegrænset

tjenstvillig, og saa kvindelig.

Naa, saa det synes De?

Det er en Evropæer, der tager Ordet, —
en, som har været temmelig længe derude.

Med al Respekt ellers for Mandens Dyg-

tighed og Hæderlighed, det er ikke for Ja-

pans Skyld, han er kommet derud. Det

kunde han heller aldrig finde paa at sige

selv. Han er kommet derud i sin Tid for

at skabe sig en Stilling, og det er ogsaa

lykkedes (nu vilde det næppe lykkes). Men

han har været der omtrent en Menneske-

alder, saa han maa jo vide Besked ; og han

tager nu altsaa Ordet.

Naa De finder, her er paradisisk ? Ja saa

skal De bare prøve at leve herovre lige saa

længe som jeg.

De finder Børnene saa dejlige? Da lader

Børneplejen ialfald en god Del tilbage at

ønske; har De ikke lagt Mærke til, at Halv-

parten mindst af dem har Skurv ?

De taler om de lydige Sønner. Der kan

jeg tildels give Dem Ret. Jeg kunde nok

ønske, at mine Sønner havde lidt mere af

den Lydighed. Men den skal nok ogsaa

allerede være lidt paa Retur hos de unge

Japanere. Og i Grunden er denne Pietet

ogsaa af blandet Værd. Meget personlig

er den ikke. Det er de Dødes Lov, som

er over dem. Det er Forfædrene, man ærer

i sin Fader, for selv at blive æret paa

samme Maade af sine Børn.

Og hvad den velbekendte japanske Høflig-
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hed angaar, saa vil jeg vove den Paastand,

at Japaneren er den mest uforskammede

Tølper, der kan klapre paa et Par Trætøfler.

Det er den bare Udvendighed og Dressur,

den Høflighed. Den horer det gamle Japan

til og vil være forbi om nogle Aar. Og

hvad har de saa istedet? Det, vi forstaar

ved Høflighed og Takt, kender de ikke. De

ser det, saasnart Japaneren skal optræde

paa evropæisk Grund, og det meste er jo

allerede evropæisk nu herovre. Saa glipper

Dressuren fuldstændig for ham. Og saadan

en Fyr, der anser det for en blodig For-

nærmelse, hvis vi gaar paa hans Maatter

uden at tage vore Støvler af, — tror De,

han tænker paa saameget som at tørre sine

Støvler af, inden han trasker ind paa vore

Gulvtæpper? Har De ikke set ham ligge

med sine beskidte Ben paa Sæderne i 1ste

Klasses Kupeerne? og tror De, det kan falde

saadan en Laban ind at rejse sig eller give

Plads, naar en af vore Damer kommer ind,

endsige en af hans egne?

Flid snakker De om, jo pyt! Sidde over

sit Arbejde, det kan han, fra Morgen til

Nat. Men gøre noget ordentlig ved det, nej

se om han kan. Maa jeg saa bede om vores

Arbejdsmethode : naar vi arbejder, saa be-

stiller vi noget, og naar vi er færdige, saa

tager vi ordentlig fri. De Japanere sidder

og driver hele Dagen over et Stykke Ar-

bejde, kalder De det Flid ?

Xaa, saa nævnte De Tapperheden. Gud-

bevares! de er meget tapre. Men, maa jeg

bede Dem om at erindre, at der har heller

aldrig i Historien været ført nogen Krig

paa saa fordelagtig et Tidspunkt som Japans

i 1905. De spørger hvorledes. Jo, ser

De: Tekniken
, jeg mener de Øverstbe-

falende og saa Krigsmateriellet, det var up

to date altsammen, evropæisk uddannede

Mænd og Vaaben af bedste Kaliber. Men

de menige, de var Barbarer endnu. Det vil

sige, brilliant instruerede naturligvis, hver

med sit Landkort, som De ved, og i den

Dur. Men ellers var de umælende Vilde.

De havde kun en eneste Tanke, at lystre.

At dø for Japan og Japans Kejser, det var

Maalet. — Russerne derimod, de arme Karle,

de kunde ræsonnere, det var Ulykken. Disse

store, triste, brednæsede Soldater, de gik hele

Tiden og tænkte paa Konen og Koen der-

hjemme og begreb ikke, hvad det hele skulde

til. Men om nogle Aar, naar de smaa Abe-

katte ogsaa kan ræsonnere, lad os saa se.

Hvad var det saa, De talte om Blomster

og Kunst? Saamænd ! Deres Blomster har

ingen Duft, og deres Næser har vist heller

ingen Lugtesans, eller ogsaa sanser den ander-

ledes end vore, for de lægger da altid deres

mindst vellugtende Rum lige op ad Daghg-

stuen, saa man har Duften hele Tiden. Og

Kunsten, den forstaar jeg mig ikke paa.

Jeg synes, det er noget Krimskrams, men

det er maaske min Fejl. Men ogsaa den

forsvinder jo nu, siden vi har faaet Fa-

brikkerne herover.

Og hvad Kvinden angaar, som De talte

saa lyrisk om, — saa brugte De netop det

rette Ord, da De sagde : Kunstværk. Det

er det, hun er. Hun er lavet. De har været

tusinde Aar om at lave hende. Hun er, som

Japaneren vil have hende, en Dukke. Smi-

lende skal hun opvarte ham, smilende skal

hun vente paa ham, til han behager at

komme hjem hen paa Morgenstunden, smi-

lende skal hun tage mod den Veninde, han

finder det passende at føre med hjem, smi-

lende skal hun forlade ham den Dag, han

er ked af hende, smilende skal hun tage

mod sine Forældres Mishandling, naar hun

kommer hjem som forstødt Hustru, og smi-

lende skal hun lade sig sælge til fremmede

Mænd, hvis hendes Forældre trænger til

Penge. Men det Kvinde-Ideal vil da ialtfald

vore Kvinder ikke vedkende sig.

Ja, saa forstaar jeg slet ikke noget af det.

For nu har jeg brugt mine Øjne herovre i

en Maaned og læst alt det, man skal læse

om Japan og Japanere, og hver Dag talt
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Nogle Indtrijk fra det nye Japan —

med to eller tre Mænd , enten Japanere,

som kan Engelsk, eller Evropæere og Ameri-

kanere, som har været længe herude, og de

siger det stik modsatte af hinanden og roser

til Skyerne og nedstyrter til Helvede, —

nu begriber jeg snart ikke et Muk af det hele.

Hvad er det, De siger? spørger en stil-

færdig Mand, som har siddet med et Smil

og hørt paa det hele. De forstaar ikke Spor

af Japan? Maa jeg saa gratulere Dem: foi

saa er De lige bcgyiidl at forstaa det.

— Jeg har naturligvis ogsaa læst Karl

Larsens nye Bog om Japans Aand. Den er

akkurat saa god som en Bog af Karl Lar-

sen kan være, det vil sige, i et herlig klart

Sprog og med saa fuldkommen Forstaaelse,

som et Studium af Bøger og ikke af Landet

selv kan give. Det er en Skildring af det

Japan, som var.

Men det Japan, som er, det er og bliver

en Gaade, fordi, det er Vestens og Østens

Lande som brydes. Thi trods den berømte

eller berygtede Tilpasnings-Evne , endnu er

Japan overvældet af det ny ; Tekniken har

man lært at mestre, men Aanden famler

endnu. Og dertil kommer jo saa det, at

Japaneren er en Mester i Forstillelse og

siger ikke, hvordan han føler. Maaske er

ogsaa det, vi kalder snedig Forstillelse, lige-

saa meget en mangelfuld Evne til at ytre sig.

Og saa kan man jo gærne kalde Japa-

nerne et Parvenufolk. Det er saamænd

sandt i meget. Men vi maa saa ogsaa huske

paa, at de er jo kommet i Skole en Del

Aarhundreder efter os andre — og saa maa

man forresten indrømme , at de endda har

lært Lektien ganske flinkt paa de tyve Aar.

Saa er det jo heller ikke saa sært, at de

endnu ikke har grebet den Sokratiske Viden,

— at de ingenting ved. De har Færten af

en hel Del , men heller ikke mer. Naar de

vover sig ud paa de helt evropæiske Ge-

beter — f. Eks. skriver Essays eller maler

vesterlandsk — præstere de forfærdelige Ting.

Vasisawa, som jeg traf, og som havde stu-

deret Nationaløkonomi og var Journalist, har.

var parat til med en Dags Varsel at skrive

en Artikel eller holde en Konference om
hvad De vilde opgive — Napoleon, Jesus,

Kant, Spencer, ligemeget, bare Vedkommende

er berømt. For det berømte har de en

Svaghed. En ung Japaner vil ikke spørge

:

hvad for en god Bog vil De raade mig til at

læse af Deres Lands Litteratur? men: hvad

for en Forfatter er berømt i Deres Land?

Utshimura, en japansk kristen Forfatter, som

ogsaa er kendt herhjemme gennem to over-

satte Bøger, ham besøgte jeg ogsaa. Ja,

han vilde herhjemme rangere med 2den

Klasses Højskoleforstandere ; men derovre

ragede han op som et aandeligt Fusiyama,

for de har ikke mange af den Slags. (I

Parenthes bemærket, han var meget op-

taget af at studere Søren Kierkegaard paa

Tysk.).

De fleste vilde samstemme deri, at det

inderste i Gaaden Japan er — Japan. Igen-

nem alle Metamorfoser er et bevaret uskadt.

Japanerens Kærlighed til Japan. Loyalitet er

snarere Ordet. Bag al ukendelig, japani-

seret Buddhisme; bag al kunstig genoplivet

Shintoisme (Landets oprindelige Religion),

bag al Forfædredyrkelse (Landets egentlige

Religion), bag al Tro paa Aander og Guder

(Guder for Synaale og Guder for Møddinger),

bag al moderne Agnosticisme (mange dannedes

Standpunkt), bag en hel Del letkøbt Kristen-

dom, bag alt dette ligger som den egentlige

Religion : Jeg tror paa Japan. De har et

Ord paa Japansk, som ordret oversat be-

tyder: at uddundre sit Navn, at skyde sit

Navn ud med Kanoner. Det er, hvad enhver

ung Japaner helst vil. Sit Navn, og i

Mangel af det, eller stundom endnu hellere

end det, Japans Navn. Saaledes begynder

ogsaa den Lærebog i Moral, de japanske

Skolebørn lære efter (Religionsundervisning

har de som bekendt ikke) : Hvorfor vil du

helst være født i Japan og ikke i noget an-

det Land?
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Denne Loyalitet, der indadtil virker som

Bindemiddel mellem alle Samfundsklasser og

som stor sædelig og opofrende Kraft hos det

enkelte Individ, den vil naturligvis let komme

til at arte sig udadtil som Overmod, Stolt-

hed og Brutalitet. Det sker ogsaa til fulde.

Koreas Tra-

gedie er det

sørgeligste og

uhyggeligste

Bevis. Den

Kæde af Løfte-

brud, Rets-

krænkelser,

Voldshandlin-

ger og Ræve-

streger, der til-

si dst har ført

til Udslettelsen

af en Nations

Selvstændig-

hed, er uden

Lige i Nutidens

Historie. Det

er det moderne

Japan fra dets

værste Side.

Det 'er dette,

som i Forening

med den beryg-

tede Upaalide-

lighed i Han-

delslivet har

fremkaldt Japans voksende Upopularitet i selve

Østen.

Her behøves en virksom Modvægt. Her

mangler det nye Japan endnu at tilegne sig

det bedste. Vesterland kan give det. At vi

ogsaa kan lære meget af det, er en Sag for

sig. Sønlig Pietet og altopofrende Loyalitet

kommer her i allerforreste Række. Men

hvad det ny, japanske Aandsliv trænger til,

nu da det gamle er ved at blive en Saga,

er fremfor alt Respekt for Personligheden,

baade det enkelte Individ og Folkeindividu-

aliteten; det er intet mindre end et 'nyt

Ideal, der skal dannes, og en ny Tro, som

kan kæmpe for dette Ideal. Den, der skriver

disse Linjer, kan ikke tvivle om, hvor dette

Ideal og denne Tro skal komme fra. Fra

Kristendommen. Ikke fra en eller anden be-

stemt Kirke el-

ler Konfession,

endnu mindre

fra en opspædt

kristelig Kul-

tur, men fra

selve de Idea-

ler og Kræfter,

der findes i Kri-

stus og hans

Religion , og

for hvilke det

er forbeholdt

Fremtidens Ja-

pan at skabe

sig nye For-

mer og selv-

stændigt Ud-

tryk.

Er der Ud-

sigt hertil? Ja

og Nej. Kri-

stenheden har

uden Tvivl

langt overvur-

deret Kristen-

dommens

Fremgang i Japan, og Japan har selv sin

Skyld heri, fordi man virkelig, den Gang

Begejstringen for det ny var paa sit høje-

ste, ogsaa tænkte paa at ophøje den kristne

Religion til det ny Japans Statsreligion.

Men er Resultaterne endnu forholdsvis be-

skedne, saa er her dog tre Ting, som er

værd at bemærke. For det første, at Kri-

stendommens Moral og Tænkemaade allerede

længe indirekte har bredt sig i Folkelivet

(Japan holder Søndag) og banet Vej for

selve Kristendommen. For det andet, at

Japansk Studentertype (Keio-Universitetet i Tokio).
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Procentantallet af de japanske Kristne er al-

deles uforholdsmæssig stort indenfor de

højere Klasser (i Parlamentet, ved Uni-

versiteterne, i Hær og Flaade) ; og Buddhis-

mens Historie viser, at Vejen til det hele

Folk herovre

gaar om ad

de indflydel-

sesrige Klas-

ser. For det

tredje, at der

allerede kan

tales om en

japansk Kirke,

idet Loyalite-

ten mod Japan

ogsaa har vist

sig paa det

religiøse Om-

raade: man be-

tyder overalt

de gamle Mis-

sionærer, at de

i Grunden gær-

ne kan forsvin-

de nu; de ja-

panske Kristne

kan styre sig

selv nu. Og

vil man spørge

Missionærerne

om deres Syn

paa Sagen, saa

vil de ikke

skjule , at det

fornægtelse at

kræver en god

være Missionær derude nu,

men de vil tillige erkende, at der findes yp-

perligt Stof indenfor den kristne Lejr, og at

netop Loyaliteten i forædlet Skikkelse —
som de Kristnes Loyalitet mod deres Herre

og Gud — synes at være et af Grund-

trækkene i den unge japanske Kirke. Dette

lover ikke blot godt for selve denne Kirkes

Fremtid, men her turde ogsaa være noget

for Vesterlands Kirke at lære.

Fremtidsprofetier bliver saa let til politiske

Kandestøberier. Men hvem kan sige sig fri.

Og hvis de nogenlunde bygges op af Nu-

tidens Foreteelser, kan de vel ogsaa have et

relativt Værd

.

Japans Sejr

i 1905 vendte

med ét alles

Tanker og For-

ventninger der-

hen. DensVirk-

ninger spores i

Indiens Fri-

hedsbevæ-

gelse, i Kinas

forandrede

Stilling til alt

det ny. Men

betyder den,

at Japan vil

faa Førerskab

i Østen?

Vi er man-

; , som vente

det, og som

ikke haaber

det. Der er

et andet Rige,

vi venter os

mere af og

haaber mere

for. Kina.

Hvis Legems-

Japansk Kvindetype. bygningen her

Del Selv- kan tages som et Tegn, — og jeg tror, den

kan det, — saa kunde Gennemsnits-Japane-

rens slette Legemsbygning tyde snarere paa

en Nation i Nedadgaaende end et Fremtidsfolk.

Se saa istedetfor paa en ung Shanghajmands

slanke, fine, velproportionerede Figur ! Og over

hele Kina de samme høje, stærke, skønne

Legemer.

mere betyder dog de moralske

Ogsaa her har Kina saa langt For-

Handelsmændene kan tale med

Endnu

Kræfter,

rangen.
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herom. Den menneskelige Dygtighed synes

at svare hertil. Unge Kinesere, som har stu-

deret ved Amerikas Universiteter, har vist,

at de kunde tilegne sig Lærestoffet ligesaa

hurtigt og ligesaa grundigt som selve Ameri-

kaneren — trods Sprogvanskelighederne og

trods de helt forskellige Begreber, de med-

førte. Der ligger ikke alene Kul og Metaller

nok for mange Menneskealdre i Kinas

Bjærge — blot nogen vil komme og hente

dem, — der ligger uløftede Skatte og

uanede Værdier i den kinesiske Folkeaand,

som det er forbeholdt Fremtiden at undre

sig over.

Tid vil det tage, og der skal sandsynligvis

lides mange Nederlag, før Sejren vindes.

Japan maa have Ekspansion. Naar det har

ædt sig mæt i Korea, og maaske ikke tør

vove det Spil at tage Filippinerne fra

Amerika, saa skal Kina holde for. Der fin-

des let en Aarsag til Krig, og Kina vil tabe.

Der skal formodentlig kæmpes to eller tre

Gange endnu, og Kina vil tabe hver Gang.

Til vi naar den fjerde eller femte eller tiende

Krig. Da bider Japan i Græsset for aldrig

at rejse sig mere.

Thi et nyt Kina er ogsaa ved at frem-

staa. Og hvad det vil betyde en Gang,

baade for Japan og for den øvrige Verden,

det afhænger igen af, i hvad Form alt dette

ny vil komme. For os er der i Grunden

kun én Fare, — den hvide Fare. Den hvide

Races Overmod og Laster baade hjemme og

i Østen, det er den eneste Fare. Lad det

atter her blive sagt, det trænger til at siges,

at de eneste hvide Mænd og Kvinder, som

har været forudseende her, som er rejst til

Østen for Østens Skyld, som har gjort sig

til et med Landets Børn, lært deres Sprog

og delt Vestens bedste Tanker med dem, er

Missionærerne. Det bør siges imod alle

Skipperløgne og Journalist-Indtryk. Georg

Brandes har i sine samlede Værkers seksten

Bind plus fire Supplementbind kun to eller

tre Sider om Verdens største Foretagende:

Østens Kristianisering, og det er en Passiar

paa et Hotel med en rejsende asiatisk Fyrste.

Men indtil videre er det Japan, vi har at

henholde os til. Og trods Arvefjendskabet

tager Kina ogsaa mest Lære af Japan, lige-

som Danmark jo alle Dage sejlede i Tysk-

lands Kølvande. Derfor vil vi gærne spørge

godt Nyt fra Japan. Jeg er glad over, at

mit sidste Indtryk af Japan var det smukkeste.

Det var tolv unge japanske Studenter,

med hvem jeg levede sammen i ti Døgn

mellem Yokohama og Honolulu. De talte

rædsomt Engelsk, bag hvilke de japanske

Begreber paa den morsomste Maade skinnede

frem. Jeg har ikke mange Steder truffet

elskværdigere og mere lovende Ungdom.

Den tyske Missionær, som jamrede over, at

det var saa svært at være Lærer for ja-

pansk Ungdom (han var Lærer ved Tokios

kejserlige Universitet), fordi de blev næsvise

og frække, hvis man viste dem Venlighed,

maa vist søge Fejlen hos sig selv. I det

mindste blev jeg da grumme gode Venner

med de fieste af disse unge Fyre og er det

da den Dag idag. Og da jeg skiltes fra dem,

ikke uden Vemod, tænkte jeg: Nu kunde

du rejse med Udbytte i Japan

!

— Men det er jo det, man altid tænker,

hver Gang man skal til at forlade et Land

:

Nu begyndte du lige at forstaa det, og saa

fkal du rejse din Vej.
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KIRURGEN PA DISKO
Af C. M. Norman-Hansen.

Hvad stirrer du så langeligt efter, Anin-

guak — hvorhen svømmer dine sort-

brune Øjne? din uberørte lille Hedningsjæl

— hvor nær er den min Hedningsjæl i denne

Nat, stakkels lille Aninguak?"

I det brede riflede Guldbånd, som Mid-

natssolen virker ind i Havets dybe Blå,

glider en solid tømret Hvalfangerslup rundt

om Blåfjeldets stejle Pynt. Der er netop

Brise nok til, at Sejlet kan fyldes og Flaget

kan foldes ud agter: det danske Flag med

Christian den Syvendes Navnetræk under to

korslagte Harpuner. Båden lugter af Spæk

og Tran og tjæret Tovværk, Årerne er tagne

ind og Mændene hviler over Tofterne; agter,

ved Styrerens Side, har Kirurgen svøbt sig

ind i sin Bjørneskindspels — ved hans.Fød-

der kryber Aninguak sammen; med Øjnene

kan hun nå at se over Bådens Ræling gen-

nem Tovværkets tjærede Net ind mod Blå-

fjeldets Stenmur, der tårner sig højere og

højere, til det ganske skjuler Fjorden, hvor

hun havde hjemme.

Kirurgen er på Embedsrejse rundt om den

store Disko-0, han kommer sidst fra den

lille Boplads inderst under Fjeldene i Fjor-

dens Dyb — en hedensk Boplads, hvor

Troldmænd endnu hekser og Angekokker

synger deres Trommesange inde i mørke

Jordhytter, når Tarmskindsruderne er lukte

til for Lj''set. Derinde havde han fundet den

forældreløse Vildmandspige, som han nu har

taget med sig i sin Båd — han vidste, hvad

Slaveri hun, den forældreløse, var dømt til

på sin Boplads, og han havde ynkedes over

hende og taget hende med sig, båret hende

over Strandens slibrige Klippesten ned i Stor-

båden. Og nu i Sommernatten, under Dis-

kos vældige Fjeldkyst, tager hans Stemning

Matten over ham, og han taler til hende,

som om hun vel kunde forstå hans Tanker.

Men hvad Tanker kan de to have fælles —

Kirurgen, den lærde, oplyste Hedning, som

er kommen hid fra et fjærnt Land hinsides

Havet, han, som forstår alt og har Magt

over alle Ting undtagen over Flod og Ebbe

— og hun, den skindklædte Hedningpige,

som villig har fulgt ham og lagt sig ved

hans Fod? Knuget under Diskos Vælde gør

han Regnskab op med sig selv : hvad drev

mig hid ? hvilket er mit Ansvar, og hvad bød

Skæbnen mig udrette her?

Solen stiger opad igen. Guldbåndet gen-

nem Havfladen smalnes. Søfuglene kommer

flyvende, og inde under Blåfjeldet lyder Lom-

mens Skrig som Angstråb om Hjælp —
Båden glider fremad for friskende Morgen-

brise, forbi strandede Isfjelde, som står Vagt

om det yderste Næs, hvor Kysten drejer ind

mod alle Hvalfangeres Hovedstad, Kirurgens

Hjemsted : Godhavn.

Inde i Havnen under Apostelfjeldet med

de tolv fritstående Basaltblokke ned langs

Fjeldets Side, øjnes en Hvalfangers Rejsning

over Tagryggen af Godhavns Spækhus —
det betyder nyt fra Verden — alle Årer ud.

Manne, ro til

!

Godhavns højeste Embedsmand, Inspek-

tøren, og hans Assistent er ombord i Hval-

fangerens Kahyt — også Købmanden og

Præsten fra Egedesminde er komne sejlende

over Diskobugten i Hvalfangerens Kølvand

for at spørge nyt og smage friske Varer tra

Verden udenfor Grønland og Strat Davis.

Friske Aviser ude fra den samme store Ver-

den sluges, og atter diskuteres de samme

Nyheder, som ingen bliver trætte af at høre

om : det store Søslag ved Abukir og den

fortabte Eventyrer Buonaparte. Den engelske

Hvalfangerskipper giver sin overlegne Ken-

delse om alle disse Ting, og der klinkes og

drikkes, medens Aften og Morgen gaar i ét.

Ude fra Havet kommer Flodbølgen, letter de

strandede Isfjelde af Grunden og tørner dem
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mod hverandre, og Tågen kommer i Flod-

bølgens Følge og svøber sit hvide Dække

over Isfjeldene, der kæntrer og knuses —
som om der inde i Tågen kæmpedes et Sø-

slag med tusinde Kanoners Drøn.

Fra Hvalfangerens Kahyt går hele det

muntre Selskab til Kirurgens Hus for at hilse

ham velkommen tilbage.

Mange sjældne og mærkelige Ting var der

at se i Kirurgen Christoph Eulners Hus i

Godhavn : i Rammer af drejede Narhvalshorn

lå blanke Instrumenter og derimellem en

Lancet, han havde fået sendt fra England

tillige med en Prøve af den Vædske, en engelsk

Læge just i disse Aar havde fundet til at

bekæmpe den ødelæggende Koppesygdom med

— det, hvorom så meget er skrevet, også i

de Aviser, Selskabet nylig har læst.

Men næsten endnu vidunderligere var de

flakte Sten, der lå øverst i det samme Skab:

forstenede Planter, hvor hvert eneste Blad-

aftryk tydeligt kunde ses, alle samlede i

Fjeldene paa Disko, og om dem ved Kirur-

gen de mærkeligste Ting at fortælle:

At Øen Disko en Gang har været som

selve Paradisets Have — det bringes der os

Bud om af disse forstenede Aftryk af Palmer

og vældige Bregnetræer, som den Gang

dækkede Øens Højland med fortryllede Skove

— denne samme Disko-0, som nu er dækket

af evig Is.

„Dog," sluttede Kirurgen sin lange Ene-

tale: „dog har jeg aldrig ønsket Paradisets

Have tilbage, højere elsker jeg Disko med

Evighedens Iskåbe over sig — den skinnende

Ædelsten i Havets dybe Blå!

Strandet på denne Kyst, siger I, jeg er!

Nej, ikke strandet — bjergtagen er jeg ble-

ven af Diskos lysende Skønhed, og aldrig

er jeg sluppen ud af denne Skønheds Favn-

tag — altid fornyet hver Gang Solen atter

dukker frem i Syd efter Vinterens Mørke!"

Medens Kirurgen taler, har Inspektøren fortalt

den engelske Skipper hans Historie, hvorledes

han kom til Disko som Kirurgus ombord på

en engelsk Hvalfanger — Hannoveraner var

han, men aldrig talte han om sit Hjemland.

— Skipperen h^rer kun til med halvt Øre,

ti han er som de andre ganske optagen af

at se på den unge Hedningpige, som Kirur-

gen har ført til Huse. Det sidste Ord får

Præsten. Han taler om, hvor nødvendigt det

er at lade Malakias, den grønlandske Kateket,

undervise hende i Kristendom, så hun kan

blive døbt til Julen.

Men Kirurgen Christoph Eulner smiler bit-

tert: „Hvorfor døbe hende? hvorfor lære

hende Kundskab om Ting, vi selv ikke for-

står? Lad hende være den, hun er — en

af sit Folk — en Vildmandspige, om 1 vil,

og tænk da en Gang for Alvor over: hvad

Gavn har vi gjort dette Folk, og hvad Ondt

har vi bragt over det? hvad røver vi fra

dem, og hvad bringer vi dem til Gengæld?

Hvad Gavn gør jeg denne lille Pige ved at

redde hende fra at blive Trælkvinde på sin

Boplads — hvad Skæbne fører jeg hende til

her på vor egen Boplads? Om mig selv véd

jeg kun det, at alt, hvad jeg vil gøre godt,

bliver til Fortræd — skulde jeg tro bedre om

jer andre? Lad mig da tage mit Ansvarl"

Fra den Dag blev Aninguak som Tjener-

inde i Kirurgens Hus. Han lod hende følge

med sig i Jordhytterne og lærte hende at

pleje dem, som var syge, han talte til hende

i hendes eget Sprog og blev ikke træt af at

forklare hende, indtil hun forstod — endog-

saa om Planterne, der havde vokset i Para-

disets Have, fortalte han hende. Det forstod

hun såre vel, ti i denne samme Tid lærte

hun om Paradisets Have og meget mere,

som hun skulde vide før sin Dåb, hos gamle

Malakias. Ti det var jo en given Sag, at

den, som skulde pleje de Syge, måtte være

kristent døbt. Dog fattede hun aldrig så

megen Kristendom, at det kunde vende hendes

Hjærte fra Hedningen— Kirurgen, hendes Herre.

Vinteren kom. Isdækket lagde sig over

Diskobugten og Sne faldt i Fjeldene — Hun-

dene spændes for Slæderne, og Kirurgen dra-

ger med Aninguak, sin Tjenerinde, på Slæde-

rejse til hendes gamle Boplads. Gennem en
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snedækt Fjeldkløft ser de det sidste Glimt

af den synkende Sol - Mørketiden er inde,

Andemanerne hyler og vrider sig i Tromme-

dans — skræmt kører Aninguak med sin

Herre hjemover i Nordlys til kristen Julefest.

Men Julen i Godhavn er mest en Brænde-

vinsfest for Koloniens Hvalfangermandskab

— selve Kateketen, Gamle Malakias, er

utilfreds med den Spiritusration, der er til-

målt ham, og prædiker på sit gebrokne Dansk

over Texten: „Men der fandtes ikke Rum i

Herberget". Drik og Dans og Lystighed af-

brydes af Salmesang, og Aninguak bliver døbt.

En Stund midt i den lange mørke Vinter-

nat er det nye Års Time — Nyårsnat —
Århundredskiftet. Kirurgen sidder ensom i

sin Stue, Tranlampen lyser over hans Skabes

Narhvalssøjler og alle de sære Ting på Hyl-

derne derinde — fra Mandskabshuset overfor

hans Bolig lyder der Skrig og Skrål, der danses

og drikkes, Assistenten løfter sit Glas og

drikker Mandskabet til på god Hvalfangst,

så snart Isen bryder op. Aninguak er der

ovre til Dans.

Men Kirurgen hører intet af den vilde Larm

derude, gennem de halvt optøede små Glas-

ruder skinner strålende Nordlys ind til ham,

og han holder Højtid med sig selv — han

tænker på det lysende Århundrede, der svin-

der bort nu , Menneskerettens og Oplysnin-

gens store Århundrede, og han hilser det,

som nu skal komme — han, som har ladet

sig bjergtage her i Verdens yderste Udkant —
her, hvor en Gang Paradisets Have stod.

Ved Midnatstid kommer Aninguak fra

Dansen. Han smiler mod hende: „Skulde jeg

vel lære dig at fatte mine Tanker, Aninguak

— sådan som de vil lære dig at tænke

deres enfoldige Tanker, de, som døbte dig?

Nej, jeg er tilfreds med at se dig smile og

dreje på din Perlekrans og ikke tænke dybere

Tanker, end du kan rumme under din blanke

Hårtop!"

Den samme Nyårsnat kom Slædebud kø-

rende over Isen sydfra, fra Hunde Ejland

med Melding om ond Sygdom, som slog

ihjel for Fode paa Øens lille Boplads. Ved

at spørge ud bliver Kirurgen hurtig klar

over, at det er Kopper, som er komne til

Øen ; han spilder ingen Tid, lader sit Hunde-

spand fodre og tager afsted, og fører med sig

det underfulde Stof, han har fået fra England.

Denne Rejse tillader han ikke Aninguak at

følge med på. Hun følger ham dog på Vej,

råber til Hundene, og bliver så længe stående

på Udkigspynten, at Tårerne fryser til Is på

hendes Kinder; så går hun tilbage til Huset.

Hele Mørketiden blev Kirurgen nede mellem

Hunde Ejlands Jordhytter — alle de Syge

døde mellem Hænderne på ham, ingen fik

han reddet, og dem, han vilde redde for

Sygdommens Angreb ved den nye Behand-

ling, vægrede sig derved og løb for ham

som for en ond Troldmand. Sorgfuld vender

han sit Slædespand mod Nord — over gyn-

gende Is, tæt ved Isbrudstid, kører han med

sine Hunde mod Diskos snedækte Fjelde.

Da lysner det med Et, en lysrød Bræmme
tændes om Apostelfjeldets Snekam. Purpur-

flammer slår ned over dets stejle Styrtning

— Kirurgen vender sig på Slæden, og bag

sig, mellem indefrosne Isfjeldes blånende

Kløfter, ser han Solskivens smalle Kant over

Havisens Ørkenflade.

I flyvende Fart jager Hundene over gyn-

gende Is — fjærnt ude blinker allerede åbent

Hav mod Iskanten — Flaget hejses inde

under Apostelfjeldet, Folk i Godhavn har

allerede set Kirurgens Slæde komme over

Isen. Men hans Hus er tomt. Aninguak er

i Assistentens Vold.

Fra den tidligste Grålysnings Time spejdes

der fra Udkigspynten etter Hvalsprøjt fjernt

ude over Iskanten, og en Morgen genlyder

Råb mod Fjeldene:

Hval!

Alle styrter ud, af Huse og af Jordhytter,

til Hvalfangst. De tunge Hvalbåde slæbes ud

til Iskanten, bemandes og sættes i Vandet—
Fangere følger i deres Kajakker — Mænd
og Kvinder, alle hverves til at ro de tunge

Både, Harpunkasterne står rede for ude —
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Assistenten er med i den forreste Båd:

.,Ro, alt hvad I kan! ro væk for Brændevin,

alle Mand, ro væk!"

D^t er klingrende Frost, fra Havisens Kant

stages og roes der gennem Isskodser og

kæntrende Isfjelde, kold og klar skinner Fuld-

månen med Ringe og Bimåner i Krans,

Luften er fyldt med Iskrystaller — og idet

Solen står op, glimrer det overalt, over Hav

og over Is, så længe den korte Soldag varer.

En stor Hval er harpuneret — den sprøjter

Blod og Skumfråde af Andehullerne højt op i

Luften — snart harAssistentens Båd den på Slæb.

Men Skyer samler sig om Solen, da den

synker ned under Havkanten, hylende Storm-

kast styrter sig ned fra Fjeldkløfterne og

Havet rejser sig og drøner mod Iskanten.

„Ro væk. Manne! ro for Brændevin, for

dobbelt Ration — ro, Manne, ro for Livet!"

Stormen hyler og Sneen fyger over Bug-

tens umådelige Isflade — Menneskenes Råb

dør hen — Hvalen, de har sat Harpun i,

har de måttet give Slip på for at redde

Livet. Hver en, som er ude nu, er fortabt —
og inde ved Kolonien synger gamle Malakias

Salmer i Kirken, og Tranlampen brænder for

Alteret derinde.

Alle Bådene nåede dog frelst til Iskanten.

Men to af Kvinderne , som havde været

Roersker i Assistentens Båd, var frosne ihjel.

Kajakmændene, som jo aldrig tør røre ved

en Død, kviede sig ved at hjælpe; Assi-

stenten selv og to af det danske Mandskab

bar Aninguak op til Kirurgens Hus.

Langs Stuens ene Væg står efter grøn-

landsk Skik Briksen dækket med hvidgrå

Rensskind — på den blev Aninguaks liv-

løse Legeme lagt. Kirurgen er alene med

den Døde. Udenfor hyler Stormkastene fra

I'jeldet og Sneen fyger om de frosne Glas-

ruder; inde falder Tranlampens Skær over

den Dødes stivfrosne Ansigt, der er ved at

tø op. Det ser ud, som om de stivnede Træk

blev levende igen, i de frosne Øjenkroge

samler der sig Tårer og Øjenlågene åbnes

halvt. Tårerne glider langsomt ned ad Kinderne

og Lys og Skygge skifter over den gulbrune

Hud, som om virkelig Livets Farve kom igen.

Som Lyset, der kæmper sig frem mod

Mørketiden — men her er Mørketiden inde.

Mørket har taget Overmagten og beholder

den — Mørket, der knuger sig om dem

begge og ikke vil slippe nogen af dem fri

mod det Lys, som skal komme.

Kirurgen er gået ud i sit Køkken , hvor

hugne Isstykker smelter i Tønden — alt det,

Aninguak passede så troligt — han henter

Vand ind i det Tinstob, der i mange Ar har

stået urørt på en Hylde der, hvor hans Jagt-

bøsser hænger. Også Jagtbøssen tager han

ned fra Væggen, lader den omhyggeligt, ser

Flintlåsen efter, og hælder Bøsseløbet fuldt af

Vand, lige til Mundingen. Så slukker han

Tranlampen og stiller Bøssen med Hanen

mod Briksens Kant.

I Sten-Uren under Apostelfjeldets stejle

Styrtning — nu står der kun tre Apostle

tilbage på Fjeldet, de andre er faldne ned i

de forløbne hundrede År — der ligger Kirur-

gen Christoph Eulner begravet, han, som

skød sig med et Jagtgevær, ladet til Mun-

dingen med Vand, just som Mørketiden var

forbi i det Herrens År 1801. Ængsteligt har

hans Grav været skyet i de fleste af de hun-

drede År, fordi aile vidste, at han var en

fredløs Hedning, som havde dræbt sig selv

for en ringe Årsags Skyld.

Men Sagnet og Mindet om ham lever op,

hver Gang Mørketiden er ved at svinde og

Solen dukker frem i Syd og lægger Purpur-

bræm over Diskos Fjelde — hver Gang

Mennesker først i Solens Lys fuldtud be-

griber al Mørketidens umenneskelige Gru.

Jeg kom til Godhavn en Sommerdag, da

Solen skinnede klart ind under Fjeldets

Styrtning og Blomster mylrede frem i Sten-

Uren. Glade Børn sprang om Kap for at

vise mig det vSted, hvor Kirurgen på Disko

ligger i sin Grav.
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DET DANSK-ISLANDSKE KOMMISSIONSUDKASTS FALD
Af Dr. juris Knud Berlin.

DET med saa mange Forventninger imøde-

sete dansk-islandske Kommissionsud-

kasts Fald paa Island, derved at Altingets

Flertal i Foraaret 1909 i Stedet for det fore-

lagte Udkast vedtog et væsentligt ændret

Forslag, som Altinget paa Forhaand vidste,

at den danske Regering ikke mente engang

at kunne forelægge Rigsdagen, maatte nød-

vendigvis saavel paa Island som i Danmark

fremkalde stor Skuffelse hos mange, selvom

der sikkert var adskillige i begge Lande, der

foretrak foreløbigt at blive ved den be-

staaende Tilstand fremfor det Spring ud i

det uvisse og uklare, som Kommissions-

udkastet paa mange Punkter betegnede. Den

bestaaende Ordning er imidlertid næppe i

Længden holdbar, dersom den i de senere

Aar fra islandsk Side aabenlyst forfulgte

Udhuling af Statsforbindelsen henimod en

blot Personalunion og den næsten fuldkomne

Passivitet heroverfor fra dansk Side fort-

sættes, og Spørgsmaalet om en Nyordning

af hele Statsforbindelsen vil derfor før eller

senere igen gøre sig gældende med uafviselig

Styrke.

Under disse Omstændigheder er det af

Vigtighed saa klart som muligt at gøre sig

Rede for, hvad det var for en Ordning, det

dansk-islandske Kommissionsudkast vilde have

indført, om det var blevet vedtaget, og om

den Vej, Udkastet var inde paa, overhovedet

i Virkeligheden er farbar eller ønskelig at

betræde i Fremtiden. Jeg skal derfor i det

følgende i en rent saglig Fremstilling under-

søge, om Udkastet virkelig maatte siges at

være tilfredsstillende set ud fra et dansk

Synspunkt, Og en saadan rent saglig Kritik

af Udkastet, der ikke tidligere er forsøgt fra

dansk Side, kan heldigvis saa meget bedre

foretages i Danmark, som her alle politiske

Partier sluttede sig til Udkastet og derfor

den, der kritiserer dette, ikke kan beskyldes

for at gaa et enkelt politisk Partis Ærende

eller overhovedet at handle ud fra andre end

rent saglige Hensyn.

For at en Nyordning af den statsret-

lige Forbindelse mellem Danmark og Island,

hvorved Danmark frivilligt opgav sin folkeret-

ligt anerkendte Førstefødselsret til Island, fra et

dansk Synspunkt skulde anses for tilfredsstillende

eller blot antagelig, maatte utvivlsomt følgende

Fordringer være gjort Fyldest. Den ny Ord-

ning maatte være saa klart udformet, at ny

og farlig Forfatningsstrid ikke strax skulde

kunne rejse sig om væsentlige Punkter i

Udkastet. Ordningen maatte fremdeles være

en endelig eller i alt Fald for lang Tid

endelig Løsning af det islandske Spørgsmaal,

Selve den ny Forening maatte derhos hvile

paa et holdbart og begge Landes Interesser

i det lange Løb tilfredsstillende Grundlag,

Der maatte endvidere i Foreningsloven være

en virkelig effektiv statsretlig Kontrol med,

at den vedtagne ny Statsforbindelse ikke en-

sidig udhuledes fra islandsk Side. Og en

Forudsætning maatte det endelig overhovedet

være, at den ny Foreningspagt paa Island

modtoges med en saadan Enstemmighed eller

Tilslutning fra næsten alle Sider, at der

kunde næres nogen virkelig velbegrundet

Forventning om, at Island efter at have

modtaget de ny danske Indrømmelser, ikke

som tidligere inden kort Tid vilde rejse ny

Kamp om nye Indrømmelser fra dansk

Side.

Spørges nu først, om Kommissionsudkastet

var saa klart og utvetydigt affattet som

ønskeligt var, da kan det ikke skjules, at

der i mange af Udkastets Paragrafer var

Udtryk, saa vagt og svævende holdte, at

modsatte Fortolkninger næsten uundgaaeligt

vilde have rejst sig deraf. Utydeligheden
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begynder allerede med § 1, hvor Island

ligesom tidligere kaldes „Land", ikke „Stat",

ligesom der i § 7 tales om Islands „Lands-

kasse", medens Island i Motiverne derimod

betegnes som „en særlig Stat". Ligeledes

siges det vel videre i § 1 i den danske

Text, at Danmark og Island tilsammen skal

danne ét Rige: „en Statsforbindelse, det

samlede danske Rige". Men i den islandske

Text er det „samlede danske Rige" oversat

ved et Ord: „veldi Danakonungs", der kan

forstaas som en blot Forening mellem to

suveræne Stater — en „Realunion" i streng

teknisk Forstand — som imellem Østrig og

Ungarn og tidligere mellem Norge og Sverig

;

og „Statsforbindelse" er i den islandske

Text gengivet ved et Udtryk: „rikjasam-

bandi", der klart lægger Eftertrykket paa

begge Staters Selvstændighed. Altsaa selve den

ny Statsforbindelses egentlige Natur, om det

skulde være en uopløselig Rigsforbindelse

eller blot en saadan rent folkeretlig Forbindelse

mellem to suveræne Stater, hvis Uholdbarhed

i Længden den svensk- norske Unions Opløsning

nylig har godtgjort, var paa Forhaand hen-

stillet som et Tvivlsspørgsmaal. Paa lige

Maade hedder det i § 2 kun, at den „for

Danmark gældende Ordning med Hensyn til

Tronfølgen o. s. v. gælder ogsaa for Island

— ikke udtrykkeligt; „den til enhver Tid

for Danmark gældende Ordning". I § 3,

Nr. 4 „opretholdes" „Islands Ret til efter

Overenskomst med Danmark at supplere

Fiskeriinspektionen ved Island", men en Ret,

til hvis faktiske Udøvelse der kræves Sam-

tykke fra anden Side, vilde sikkert give rig

Anledning til Strid. I § 7 bestemmes det,

at Island skal give et Tilskud til Kongens

Civilliste, hvilket Tilskud skal fastsættes for

10 Aar ad Gangen, men det synes i hvert

Fald uklart, hvorledes dette skulde forenes

med Grundlovens § 9, hvorefter Kongens

Civilliste fastsættes for hans Regeringstid

ved Lov og siden kan hverken øges elier

mindskes.

Værre var dog Uklarheden med Hensyn

til to højst vigtige Bestemmelser i Udkastet.

I § 5 bestemmes det, at Danske og Is-

lændere paa Island og Islændere og Danske

i Danmark skulle i alle Henseender nyde

lige Ret. Denne Bestemmelse, der skulde

være uopsigelig, blev der fra dansk Side

tillagt den allerstørste Betydning. Men denne

uopsigelige lige Ret for Danske skulde dog

paa den ene Side ikke være lig med Ind-

fødsret for Danske paa Island, thi Indføds-

retten omhandles i en helt anden Paragraf

og skulde være opsigelig efter en vis Tids

— 37 Aars — Forløb. Og paa den anden

Side skulde denne lige Ret „i alle Hen-

seender" heller ikke omfatte en saadan prak-

tisk vigtig Ting som Fiskeriet paa Søterri-

toriet ved Island, thi ogsaa Danskernes lige

Ret til Fiskeri dér kunde efter § 9 bortfalde

efter 37 Aars Forløb ligesom den fælles Ind-

fødsret. Og endelig bestemmes det i § 6, at

Statsmagten over de fælles Anliggender indtil

videre „ogsaa paa Islands Vegne" skal udøves af

de danske Myndigheder, men hvad der skal

ligge i det fra islandsk Side indsatte Ord

„ogsaa paa Islands Vegne", fremgaar i hvert

Fald ikke ganske tydeligt, og Ordene ude-

lukker altsaa ikke den Fortolkning, der strax

rejstes fra islandsk Side, at Danmark i dette

Forhold alene skulde handle som Islands

Fuldmægtig, altsaa efter Ordre fra Island,

hvad der utvivlsomt ikke var Meningen fra

dansk Side.

Det anførte maa være tilstrækkeligt til

at vise, hvilke Fortolkningstvistigheder Uklar-

hederne i Udkastets Text vilde kunne have

givet Anledning til, og man bør derfor sik-

kert hilse det med Tilfredshed, at denne

Fortolkningsstrid om disse og mange andre

Punkter paa Island flammede op i lys Lue

allerede inden Udkastets Vedtagelse.

Spørges der fremdeles^ om den ny Ord-

ning efter Udkastet vilde betyde en endelig

eller i alt Fald for lang Tid endelig Løsning

af det islandske Spørgsmaal, saa er det jo
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strax klart, at nogen endelig Løsning vilde

d€n paa ingen Maade betyde og gav den sig

ikke engang ud for at være. Thi hele Over-

enskomsten skulde jo ifølge dens § 9 efter

en Menneskealder — om ialt 37 Aar -

—

legalt kunde ophæves, ja, hvad der vilde

være et statsretligt Unicum, ligefrem ensidigt

opslides blot med Undtagelse af ganske faa

Fællesanliggender, foruden at et saa vigtigt

Fællesforanliggende som Højesteret kunde

bortfalde endog før den almindelige Op-

sigelsesfrists Udløb.

Men heller ikke engang ind til denne

Opsigelsesfrists Udløb vilde Spørgsmaalet

være endeligt løst. Tværtimod gaves der

Islænderne legal Ret til naarsomhelst at rejse

Forfatningskampen paany, idet det i >? 6

stilledes Islænderne i Udsigt naarsomhelst

ved en af Altinget og Rigsdagen vedtaget

Lov at faa Andel i Udøvelsen af Statsmagten

over de fælles Anliggender.

Der var imidlertid ikke i Udkastet udtalt

eller blot antydet noget om, paa hvilken

Maade denne Islands Deltagelse i den fælles

Statsmagts Udøvelse skulde foregaa, om det

skulde ske ved Repræsentation paa Rigs-

dagen, ved et særlig Fællesorgan eller paa

anden Maade. Og vel var det gjort til

Forudsætning, at Island skulde deltage efter

Landets Evner i Udgifterne til de fælles An-

liggender for at faa Del i Styrelsen af disse,

men det var i hvert Fald ikke tydeligt sagt,

at Island ikke skulde kunne kræve Andel i

Styrelsen af visse af de fælles Anliggender

ad Gangen mod forholdsvis at bidrage til

dem. Det var derfor ikke udelukket, at

Island efter Ordene vilde kunne kræve Med-

raadighed over f. Ex. de udenrigske An-

liggender mod at tilbyde nogle faa tusind

Kroner som sit efter Folketallet afpassede

Tilskud til de udenrigske Anliggender. Og

herved vilde en ny og for Danmark latterlig

og ydmygende Strid kunne rejses, der kunde

træneres kort eller længe, til en endelig Ad-

skillelse syntes ønskelig for Island — som

bekendt var det netop paa Spørgsmaalet om
Udenrigsstyrets Ordning, at den svensk-norske

Union sprængtes ! Og at denne Fordring om
Medraadighed før eller senere vilde blive

rejst, i alt Fald som et politisk Skaktræk,

derpaa tyder ogsaa den af det Hafsteinske

Altingsmindretal afgivne Betænkning af 22.

April 1909, hvori der endog tre Gange

henvises til, at Islænderne har sikret sig Ret

til at forlange Del i Raadigheden over de

fælles Anliggender, saasnart de synes at have

Trang og Evne dertil").

Hvad fremdeles angaar Spørgsmaalet,

om den ny Forening vilde komme til

at hvile paa et holdbart og begge Landes

Interesser i det lange Løb tilfredsstillende

Grundlag, da maa dette Spørgsmaal des-

værre sikkert ogsaa besvares afgjort benæg-

tende. Udkastet synes ganske vist til en vis

Grad at have villet fastslaa en virkelig

i?/o'j-forbindelse med lige og fælles Interesser

for begge Lande, derved at § 3, Nr. 5 an-

fører Rigsindfødsretten blandt de fælles An-

liggender og § 5 opstiller Kravet om Is-

lænderes og Danskes lige Ret. Men dette

rigtige Standpunkt er desværre ikke fastholdt,

thi Indfødsretten er gjort opsigelig efter en

blot Menneskealders Forløb, og om Uklar-

heden af Bestemmelsen om. den lige Ret er

foran talt. Derved er altsaa det egentlige

Rigsbaand nutildags, da det ikke længer er

Kongens Person, men fælles Livsinteresser,

der knytter Samfund sammen til et Rige -—

•

den fælles Rigsborgerret — principielt op-

givet, thi den følgende Generation af Danske

vilde ikke mod Islands Ønske kunde fast-

holde Retten som Borgere over hele Riget.
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') Se Mindretallets Betænkning i Altingstidenden

for 1909, Skjalapartur, S. 947 og 948. Al-

tingets Betænkninger og Forhandlinger i denne

Sag burde ievrigt utvivlsomt snarest over-

sættes paa Dansk, da ellers den danske

Offentlighed jo næsten ganske er afskaaret

fra Kendskab til Altingspartiernes virkelige

Begrundelse af deres Standpunkter.
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Og naar først den fælles Rigsind fødsret og

Retten til Fiskeriet ved Island, hvis Bortfald

føleligt vilde ramme mange Færinger, var

opsagt, vilde der derfor i Virkeligheden ikke

længer existere et fælles dansk Rige, om-

sluttende ogsaa Island, selvom Foreningen

endnu paa Papiret skulde blive ved at kaldes

— rigtig nok kun i den danske Text! —
det samlede danske Rige,

Ganske vist vilde Udkastet endnu efter

Indfødsrettens Opsigelse lade visse Fælles-

anliggender — foruden Konge og Konge-

hus — fremdeles bestaa som uopsigelige,

nemlig Udenrigsstyret og Forsvarsvæsenet.

Og Nødvendigheden af at lade denne Rest af

Fællesanliggender bestaa trods Rigsforbin-

delsens virkelige Ophør begrundes i Motiverne

fra dansk Side dermed, at et Kongefælles-

skab uden Fællesskab ogsaa med Hensyn til

disse Anliggender vilde være absolut uantage-

ligt, og i det Hafsteinske Altingsmindretals

Betænkning gøres det gældende, at ingen

„Realunion" d. v. s. Forening mellem to

suveræne Stater er tænkelig, medmindre i det

mindste Krig og Fred er fælles*). Dette

sidste er ubetinget rigtigt, men man overser

herved ganske, at en saadan „Realunion",

som det islandske Altingsmindretal tænker

paa og ønsker, nemlig en blot folkeretlig

Statsforbindelse, er en Statsforbindelse, som

det vilde være en fuldkommen Urimelighed

at oprette mellem Island og Danmark. Thi

alle egentlige „Realunioners" eneste Maal er

et blot Vaabenfællesskab eller permanent

Forsvarsforbund til gensidigt Værn for begge

Riger. Dette var den svensk-norske Realunions

eneste Maal efter Karl Johans Kongstanke,

og dette er vedblivende den østrig-ungarske

Realunions egentlige eneste Maal. Men en

Forbindelse mellem Island og Danmark, der

uden at bygge paa andre Fællesinteresser,

skulde være et blot Forsvarsforbund eller

Vaabenfællesskab, vilde jo efter Sagens Na-

tur være en Urimelighed, da Danmark kun

daarligt kan forsvare det fjærne Island, men

Island aldrig yde Danmark mindste Vaaben-

hjælp, og det er efter Udkastet i Grunden en

Urimelighed i anden Potens, da Islænderne

efter § 5, andet Stykke, endog udtrykkeligt

fritages for nogensinde at yde Danmark Hjælp

i Farens Stund. Fastholdelsen af Danmarks

Pligt til uanset ethvert virkeligt Rigsfælles-

skabs Opsigelse og uanset en nok saa dansk-

fjendtlig Optræden fra islandsk Side at skulle

staa folkeretligt inde for og forsvare Island,

vilde derfor kun paaføre Danmark ensidige

Byrder og Vanskeligheder uden mindste Gen-

gæld. Og det islandske Altingsmindretals

Ordfører, Lovskoleforstander og tidligere

Kommissionsmedlem Lånis H. Bjanmson, har

derfor fuldkommen Ret, naar han paa Al-

tinget udtalte, at naar først den fælles Ind-

fødsret og Danskes Fiskeriret ved Island var

opsagt fra islandsk Side, maatte Danskerne

være „glade over at kunne slippe helt fri for

Island, hvis Islænderne vilde helt ud baade

af Konge- og Krig- og Freds-Fællesskabet" **).

Men da vilde altsaa Forbindelsen utvivlsomt

af sig selv ophøre, thi kun paa uopsigelige

og ligelige Fællesinteresser kan en naturlig

og holdbar Statsforbindelse mellem to Lande

bygges.

Spørges endvidere, om Udkastet hjemlede

en virkelig effektiv statsretlig Kontrol med,

at den vedtagne ny Statsforbindelse ikke en-

sidigt udhuledes fra islandsk Side, da kan

dette heller ikke erkendes. Thi Udkastet

hjemlede vel i >? 8 et Voldgiftsnævn af to

Islændere og to Danskere med den danske

Justitiarius i Højesteret som Opmand til at

kende i Tvistigheder om, hvorvidt et Anlig-

gende var fælles eller ikke. Men denne Vold-

giftsafgørelse, der var ordnet nærmest efter

Reglerne for fuldt uafhængige suveræne Sta-

ters l'orhold til hinanden, vilde i hvert Fald

sikkert kun blive en ringe Erstatning for den

effektive statsretlige Kontrol, som Højesteret

og Rigets fælles Statsraad endnu i givet Fald

") Mindretallets Betænkning S. 945.

'•) „Reykjavik" for 29. iMaj 1909.
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vil kunne udøve. Men baade Højesteret som

fælles Rigsdomstol og det fælles Rigsstats-

raad skulde efter Udkastet bortfalde, Stats-

raadet endog straks. Og dette Statsraadets

Bortfald som fælles øverste Rigsorgan syntes

ikke blot fra et statsretligt Synspunkt skæbne-

svangert, thi dermed bortfaldt jo den sidste

Rigskontrol med Island, som dog skulde for-

blive en Del af det „samlede danske Rige".

Men det syntes ogsaa fra et rent politisk

Synspunkt saa meget vanskeligere at be-

grunde, som Fastholdelsen af Rigets Stats-

raad som Statsraad ogsaa for Island ikke

blot var Kærnepunktet i al tidligere dansk

Politik overfor Island, men der ogsaa i hvert

Fald her utvivlsomt var et Punkt, hvor

ingen nok saa dristig Fortolkningskunst

kunde komme udenom den Kendsgerning, at

denne Ordning udtrykkeligt var anerkendt fra

islandsk Side, idet Islænderne jo for kun

ganske faaAar siden, i 1902 og 1903, som

Grundlovbestemmelse havde vedtaget, at Mi-

nisteren for Island skulde møde i det danske

Statsraad. Men skulde Islænderne kun gan-

ske faa Aar efter kunde løse sig fra denne

af Altinget næsten ganske enstemmigt ved-

tagne Overenskomst med den danske Regering,

fordi de paaberaabte sig Utilfredshed paa Is-

land eller endog truede med Adskillelse,

hvorledes kunde da nogen egentlig vente —
eller knapt nok forlange — at de skulde

føle sig en Smule mere bundne til at over-

holde en ny Overenskomst, der heller ikke

gav dem alt, hvad de krævede, og som endda

maaske kun førtes igennem med ringe Flertal?

Endelig maa det sikkert indrømmes, at

den noget nær enstemmige og Tilslutning

paa Island til det danske Tilbud, som i hvert

Fald maatte være en uafviselig Betingelse

for, at Danmark skulde opgive sin folke-

retligt anerkendte Ret og endog udbetale

underskreves, idet jo et af de islandske Med-

lemmer allerede havde protesteret mod Ud-

kastet og betegnet det som ganske utilfreds-

stillende for Island. Men i hvert Fald maa

det nu efter Valgene paa Island i 1908

og endnu mere efter Altingets Forkastelse

af Udkastet være klart for enhver, at selv

om Altinget endnu skulde lade sig be-

væge til at vedtage Udkastet, dersom

det vedtoges i Danmark med faa Ændrin-

ger, vilde det kun betyde, at Island mod-

tog de danske Indrømmelser for at bruge

Udkastet — hvad det kun altfor vel vilde

egne sig til — som et Vaaben i den fort-

satte Kamp for Personalunion eller fulri Ad-

skillelse fra Danmark.

Men selvom det altsaa ikke kan erkendes

— hvad jo ogsaa Udfaldet allerede har godt-

gjort — , at den Vej, Udkastet slog ind paa,

var egnet til at føre til Maalet: en Løsning

af det islandske Spørgsmaal paa en for begge

Lande tilfredsstillende og holdbar Maade, saa

bør man dog vide de danske Mænd, der sad

i Kommissionen, Tak fordi de uden Parti-

skel aflagde et uforkasteligt Bevis overfor

hele Verden paa, at det ikke er Danmark,

der er Kværulanten i denne Sag, men at

Danmark tværtimod uden Hensyn til sin

folkeretligt anerkendte, paa Aarhundreders Ud-

vikling byggede Ret lige til det sidste har

været villigt til — for med venskabelige

Baand at binde Island til Danmark — at

gøre saa store Indrømmelser til Island, at

utvivlsomt ingen anden Stat vilde have gjort

noget tilnærmelsesvis tilsvarende.

Men til Gengæld bør der ogsaa nu i Dan-

mark være Enighed om, at dette Tilbud, en-

gang afvist og vraget fra Islands Side,

ikke bør gøres om igen, og at man saa-

længe ethvert Haab om Bevarelse af Rigs-

fællesskabet ikke maa opgives, endnu mindre

Island kontant 1 ^/g Miilion Kr. i et Øje- ved Antagelse af det islandske Altings-

blik, da Island ikke længere vilde være mindretals, endsige Altingstlertallets Ændrings-

en Del af det danske Rige, knapt nok forslag, bør vandre videre ad en Bane. der

kunde forventes , da Kommissionsudkastet utvivlsomt kun vil føre til Opløsning af Rigs-
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forbindelsen og før eller senere til fuldstæn-

dig Adskillelse. Thi at dette utvivlsomt vilde

blive Følgen af en Vedtagelse af Udkastet

med Altingsmindretallets eller Altingsflertal-

lets Ændringer, skal jeg endnu kort belyse.

At det af Altingsflertallets vedtagne Lov-

forslag om „Forbindelsen mellem Danmark og

Island" kun er en „maskeret Adskillelse",

udtales ligefrem i Altingsmindretallets Be-

tænkning og er ogsaa ubestrideligt. I dette

Lovforslag stryges enhver Fiktion om et

samlet dansk Rige, og Island bliver et „frit

og suverænt Rige, forbundet med Danmark

ved fælles Konge og ved de Anliggender,

der iføige denne Overenskomst udøves af

danske Mjmdigheder paa Islands Vegne!"

Rigsindfødsretten ophæves straks, og de faa

Fællesanliggender, der — bortset fra Konge-

fællesskabet — endnu en Tid skal vedvare,

nemlig de udenrigske Anliggender og Fiskeri-

inspektionen ved Island, skal i hvert Fald

senest kunne opsiges helt efter 25 Aars For-

løb med kun ét Aars Varsel. Det vil med

andre Ord sige, at Danmark faar Lov til at

have Ulejligheden med efter Islands Ordre

men paa egen Bekostning at repræsentere

Island udadtil og beskytte dets Kyster, saa-

længe Island endnu selv ikke har Raad dertil
;

saa hører den sidste — ikkeRigsforbindelse —
men som Lovforslaget korrekt kalder det:

„Forbindelse" mellem Danmark og Island op.

For at opnaa denne „Forbindelse" samt for

at Danske skal kunne fiske paa Island, saa-

længe danske Værnepligtige Aaret rundt hol-

der Vagt for Islands F"iskere, samt for at

Danske med fasl Bopal paa Island skal nyde

lige Ret med Islændere — , hvad for Tiden

alle Fremmede med last Bopæl paa Island i

Realiteten gør — , skal Danmark yderligere

udbetale Island l'/g Million og sikre is-

landske Studenter for al Tid deres fortrins-

vise Adgang til Beneficier ved Københavns

Universitet. Et dunkelt Punkt er iøvrigt Stil-

lingen med Hensyn til Krig og Fred indtil

de 25 Aars Udlob, idet ikke Forsvarsvæsenet

til Lands og til Søs — saaledes som efter

Kommissionsudkastet — men kun Fiskeri-

inspektionen ved Island skal være fælles An-

liggende. Muligvis skal Krig og Fred falde

ind under „de udenrigske Anliggender". Thi

det kan vel ikke være Meningen, at Island,

hvis det maatte faa Ubehageligheder med

fremmede Magter, vil forlange, at Danmark

skal staa til Ansvar, men hvis Danmark kom-

mer i Fare, kan erklære, at Danmarks Ulykke

ikke angaar Island ?

Det kan efter dette utvivlsomt ikke be-

brejdes den danske Regering, at den ikke

har anset det for nyttigt at forelægge Al-

tingets Lovforslag i denne Skikkelse for

Rigsdagen. Men nu Udkastet med Altings-

mindretallets Ændringer? Disse sidste kan

maaske se ret uskyldige ud, og de fremstil-

ledes da ogsaa af det Hafsteinske Mindre-

tal tildels som nærmest blot redaktionelle,

tydeliggørende Ændringer. At de gør Mindre-

tallets Mening med Udkastet noget tydeligere,

kan heller ikke nægtes, men navnlig set i

Belysning af de Fortolkninger, som der samme

Mindretal for at værge sig mod dets island-

ske Modstanderes Angreb gjorde gældende

af hele Udkastet, bliver Meningen rigtignok

paa de fleste Pænkter forbavsende lig Fler-

tallets — hvad for saa vidt heller ikke var

underligt, eftersom det for det Hafsteinske

Parti under den hidsige Valgkamp paa Is-

land netop gjaldt om at bevise, at næsten

alt, hvad Oppositionen krævede med rene Ord

skulde staa i Udkastet, i Virkeligheden laa

i dette, naar dette fortolkedes paa rette Maade!

Da det har sin store Interesse at vide
,

paa

hvilken Maade Udkastet, hvis det var blevet

vedtaget, utvivlsomt var blevet krævet for-

tolket fra islandsk Side, skal jeg kort sammen-

ligne Udkastet efter det Hafsteinske Mindre-

tals Ændringsforslag og Fortolkninger med

Altingsflertallets Lovforslag.

I § 1 strøg Flertallets Lovforslag jo som
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nævnt helt „det samlede danske Rige". Del

samme gør MindreIn l/eIs principale Forslag.

Og kun subsidiært foresloges det at erstatte

de nævnte Ord med „det danske Monarki"

med den Fortolkning, at dette Monarki lige-

saa lidt som det østrig-ungarske udgør noget

virkeligt Rige, men kun er to ved blot Over-

enskomst forbundne suveræne Stater. I Fler-

tallets § 1 kaldes Island rent ud et „frit og

suverænt Rige" ; efter Mindretallets Ændrings-

forslag kaldes det vel kun et „frit og selv-

stændigt Rige", men det hævdes udtrykke-

ligt i Mindretallets Betænkning, at Island

vilde blive „et frit og selvstændigt Konge-

rige, ligeberettiget med og sidestillet Dan-

mark*). Ja, det hævdedes endog af en

af Mindretallets bedste Mænd, at Island og-

saa i den P'orstand vilde blive en suveræn

Stat, at det endog skulde kunne kalde

fremmede Stater til Hjælp mod Danmark,

hvis Danmark krænkede Islands formentlige

Ret**).

I § 2, hvor det bestemmes, at den for

Danmark gældende Ordning med Hensyn til

Tronfølgen m. v. ogsaa skal gælde for Island,

indføjer Flertallet et „nu" foran „gældende",

for at stille Island frit ved Ændringer af

Tronfølgen. Mindretallet ændrer formelt intet

her, men dets Ordfører, Lånis H. Bjarnason,

betonede i Altingets øverste Afdeling ud-

trykkeligt, at Bestemmelsen efter Ordlyden

kun gjaldt de nugældende Regler om Tron-

følgen m. V.***). Med Hensyn til den oftere

nævnte Bestemmelse om Danskes og Islæn-

deres lige Ret begrænsede Flertallet som an-

ført Bestemmelsen til at gælde alene de paa

Island j'asl bosatte Danske, hvorved den i

Forvejen uklare Regel blev ret illusorisk

;

men ganske det samme tilsigtede Mindre-

*) Mindretallets Betænkning S. 944.

**) Se en i „Logrjetta" for 8. Juli 1908 offent-

liggjort Tale af et af de islandske Kommissions-

medlemmer, en utvivlsomt danskvenlig og loyal

kgl. Embedsmand.

***) Se „Reykjavik" for 29. Maj 1909.

tallet efter dets Ordførers Forklaring at ud-

trykke, naar de efter „lige Ret" vilde have

tilføjet „under lige Vilkaar" *). At Ændrin-

gen her skete i mere tilsløret Form, gjorde

den jo ikke mere behagelig for Danmark.

Med Hensyn fremdeles til Bestemmelsen om
de danske Myndigheders Optræden i de

fælles Anliggender „ogsaa paa Islands Vegne",

da oversattes dette „paa Islands Vegne" i

Flertallets Tekst ved „i uniboSi Islands",

d. V. s. efter Ombud, Fuldmagt fra Island,

medens Mindretallet uforandret beholdt den

noget svagere Gengivelse: „fyrir hond Is-

lands" ; men det hævdedes ligesaa bestemt

fra Mindretallets' Side, at det betød ganske

det samme, og at Danmark altsaa vilde

have at handle efter Ordre fra Island og

vilde bryde Overenskomsten, hvis det ikke

handlede efter Islands Vilje**).

Den egentlig eneste Forskel mellem Fler-

tallets Ændringer og Udkastet efter Mindre-

tallets Ændringer og Fortolkninger, var den,

at Flertallet lod Indfødsretten slrax bortfalde

som fælles og gjorde selv Udenrigs- og For-

svarsvæsenet opsigeligt efter en vis længere

Aarrækkes Forløb. Men ogsaa her hævdedes

det af Mindretallets Ordfører, at selv de

saakaldte „uopsigelige" Fællesanliggender i

Virkeligheden ikke var uopsigelige, idet Is-

land kun var bundet af sin egen suveræne

Vilje, altsaa ikke længere end Island selv

vilde — en Teori, der ogsaa tydelig udtaltes

i det af Hafstein for Altinget i Februar 1909

forelagte Forslag til Forandring af den særlige

islandske Forfatningslov. Og det betonedes

yderligere som nævnt af Mindretallets Ord-

fører i Altingets øverste Afdeling Larus Bjar-

nason, at naar først den fælles Indfødsret og

de Danskes Fiskeriret ved Island var blevet

opsagt fra islandsk Side, vilde de Danske

alene have Byrder af Foreningen og maatte

*) „Reykjavik" for 29. Maj 1909.

**) Mindretallets Betænkning S. 944, jvfr. Kom-
missionsmedlem Steingrimur Jonsson i „Isafold"

for 3. Juni 1908.
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derfor være glade over helt at slippe Island.

Ja, det er endog i Mindretallets Presse ud-

trykkelig udtalt, at Opsigelsen da „utvivl-

somt vilde føre til fuld Adskillelse, hvis Is-

lænderne ønskede det*).

Som det hermed er bevist, førte altsaa

Mindretallets Ændringer og Fortolkninger paa

de aller fleste Punkter næsten til ganske

samme Resultat som Flertallets, og skulde

man nødvendigt vælge imellem de to Texter,

burde man derfor snarest foretrække Fler-

tallets som den aabne og tydelige Text frem-

for Mindretallets mere uklare og tvetydige.

Men dette vil altaa sige, at naar Mindre-

tallet, der iøvrigt utvivlsomt ikke ønskede

nogen endelig Adskillelse fra Danmark, men

kun i Agitationen drevet videre og videre

ud, i sin Betænkning med Rette stempler

Flertallets Forslag som en „niaskeret Adskilclse"

,

saa gælder i Virkeligheden noget nær det

samme om Mindretallets Ændringer og For-

tolkninger, blot at Maskeringen her er endnu

mere gennemført og altsaa endnu vanskeligere

at gennemskue for de med islandsk Sprog og

islandsk Politik ikke fortrolige. Men den

blot folkeretlige „ Realunion ", som Mindre-

tallet vilde opstille, og som i det lange Løb

alene skulde bestaa i et blot Forsvarsforbund

•) „Reykjavik" for 2. Januar 1908.

— med Forpligtelser alene for Danmark I

—
der som paavist vilde være et ganske

ubrugbart Grundlag for en Forening mellem

to fra hinanden saa fjerne og i Størrelse

saa vidt forskellige Lande, er da i Virkelig-

heden heller ikke andet end en maskeret

Adskillelse, hvorved Island vilde blive en

fuldt adskilt suveræn Stat, blot foreløbig

befriet for en suveræn Stats Byrder, dem

Danmark indtil videre skulde bære ogsaa paa

Islands Vegne, saalænge Island ønskede det.

At derfor Udkastet med Altingsmindretal-

lets ligesaa vel som med Altingsflertallets

Ændringer kun vilde føre til en Opløsning

af den bestaaende Rigsforbindelse og henimod

endelig Adskillelse, turde vistnok nu staa

klart. Den Vej er derfor sikkert foreløbig

ikke farbar, selvom det næppe bør beklages, at

den er forsøgt. For dem, der mener, at en

endelig Opløsning af den aarhundredgamle

Rigsforbindelse hverken af Hensyn til Dan-

marks Ære eller Islands Velfærd bør ske,

før alle Sunde er lukkede, gælder det da om

at undersøge, om ikke en anden Vej endnu

maatte staa aaben til at skabe en virkelig

varig og tilfredsstillende Rigsforbindelse i

Stedet for den nu bestaaende, som ogsaa fra

dansk Side maa erkendes for ikke i Læng-

den tilfredsstillende.

Herom i en følgende Afhandling.

242



VED MINDEFESTEN FOR SCHILLER
den 25. November 1909.

AF Professor, Dr. Harald Høffding.

DEN Mand*), som var den rette kaldede

til at indlede denne Fest, er fæng-

slet af Sygdom. Naar jeg trods megen

Betænkelighed paatog mig at træde i

hans Sted, saa var det, fordi jeg stolede

paa, at jeg dog havde én Betingelse

for at udføre Hvervet, den store Beun-

dring og den dybe Taknemmelighed

overfor den store Skikkelse, hvis Minde

vi iaften skulle fejre. Jeg ønsker særligt

at tale i de Manges Navn, for hvem

Schillers tankevægtige, i kraftige Rytmer

udformede lyriske Digte fra vore unge

Aar op gennem Manddomsaarene have

') Georg Brandes. Red, Anm.

været en stadig Kilde til Livs-

mod, en stadig Spore til ny og

højere Stræben op over Alt, hvad

der kan sløve eller drage ned.

Den mandige Kraft og den store

Patos vil til alle Tider gøre

hans betydeligste Digte til nogle

af de bedste Exempler paa Livs-

poesi, en Poesi, der ikke fører

ind i en Drømmeverden eller paa

romantisk Vis tilslører Dishar-

monierne, men giver Udtryk for

Livsfølelsen hos den, der staar

midt i Livets Arbejde og Møje,

stræbende trods Alt at fastholde

et stort Maal. Og nu hans Tra-

gedier, i hvilke vi høre den væl-

dige Skæbnes tunge Skridt, —
hvor klart tegnede, om end ikke

malerisk nuancerede Skikkelser

træde os imøde, — og hvor der

fra deres Læber lydeslaaendeog

energiske Ord om Livets Kaar,

om Livets Krav og om Livets

Kamp, Ord, der ere blevne be-

vingede Ord endog for Mange, der ikke

kende deres Oprindelse! For mit Vedkom-

mende har ogsaa Schiller som Tænker havt

stor Interesse. I den store Renaissance i

det tyske Aandsliv henimod Slutningen

af det attende Aarhundrede — i mange

Henseender den betydningsfuldeste aan-

delige Bevægelse siden den italienske

Renaissances Dage — staar Schillers

Skikkelse mellem de to Giganter Goethe

og Kant, beslægtet med begge og et

karakteristisk Mellemled imellem dem.

Ikke at han kunde, eller selv mente at

kunne sættes som deres Jevnbyrdige.

Tænkning var, navnligt i en vis Periode,

et væsenligt Element i hans aandelige
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Arbejde, men kun et Element. Og hvad

Digtningen angaar, saa han klart Goe-

thes enestaaende Værd. „Gegen Goethen

bin und bleib" ich ein poetischer Lump"

(Brev til Korner 27. Juni 1796). Men

han var ikke uværdig til at nævnes

sammen med de to aandelige Heroer.

Som hans Venskab skaffede Goethe en

ny aandelig Ungdom, saaledes har hans

Overbevisning om det Kunstneriskes be-

tydningsfulde Plads i Menneskelivet bi-

draget lil at harmonisere og humanisere

det Skarpe og Haarde i Kants etiske

Ideer. — Og nu tilsidst selve Mennesket

Schiller, som vi kende ham gennem

hans Livsgang fra den gærende Ung-

dom i Storm- og Trængselstiden gen-

nem Arbejdstiden med dens famlende

Forsøg til stedse stigende Klarhed i

Forstaaelse og Fasthed i kunstnerisk

\'irken, trods Nød og Sygdom altid

stræbende fremad mod de høje Idealer,

der vel stode for ham i forskellig Skik-

kelse til forskellige Tider, men stedse for

ham betegnede det store Maal, for hvil-

ket det ene var værd at leve. En sær-

egen Glans er der o\'er det skønne Sam-

liv m.ed Goethe, i hvilket enhver af dem

staar paa een Gang som hjælpende og

som fremhjulpen. Udenfor Goethehuset

i Weimar staa deres stolte Skikkelser,

Skulder ved Skulder, seende opad, op

mod det Maal, de hver ad sine V^eje

stræbte henimod, og som adlede Livet

for dem begge. — —
Det vilde ikke ligge for mig at give

Dem en indgaaende Karakteristik af

Schiller som Kunstner og af hans Plads

i Literaturens Historie. En saadan Ka-

rakteristik ere De gaaede glip af ved, at

den Mand ikke kom til at tale, der ene

kunde tale med Myndighed derom.

Hvad jeg vil forsøge i al Korthed, er

at vise Schillers egen Opfattelse af For-

holdet mellem Kunsten og Livet. Naar

Schiller filosoferede, var det især Kun-

stens Betydning for Menneskelivet, der

SN'sselsatte ham.

Han havde en stor Forestilling om,

h\-ad Kunsten havde været og er for

Slægten og i den enkeltes Liv. De raa

og ubændige Naturkræfter og Naturdrif-

ter, som den strenge Pligtlov ikke for-

maaede at bøje uden at kue dem, ja,

som den maaske endog æggede med sin

Skarphed, — forme og begrænse sig

uvilkaarligt, naar de staa overfor Billed-

kunstens Værker, eller naar Tonernes

Harmonier lyde for dem. Og Kunsten

sel\' udspringer uvilkaarligt af Menne-

skets Natur. Andre levende Væsener

overgaa Mennesket i Styrke og i In-

stinkter; men Kunsten er Menneskets

Særkende:

Die Kunst, o Menseh, hast du allein!

Saa er da Kunsten den store Opdra-

ger; den er den første Form, i hvilken

Mennesket lærer aandelig Nyden at

kende ; den fører op fra Raahed eller

Askese til fuldendt og harmonisk Men-

neskenatur, hvor intet enkelt Element

raader paa de andre Elementers Bekost-

ning, og hvor Idealets høje Fordring kan

mødes med den Begejstring, Kunstens

Billeder af det Store og Ophøjede eller

af det Milde og Yndefulde formaa at

vække. Men den er ikke blot Opdrager.

Først ved at blive til Kunst naar et

menneskeligt Arbejde sin Fuldendelse,

hvad enten det nu er Tankens eller

Haandens Arbejde. Kunsten er baade

Begyndelse og Ende, baade Middel og

Maal. Menneskehedens V'ærdighed lig-

ger i Kunstnernes Haand; de ere satte

til at hævde og bevare den!

Disse Tanker udtalte Schiller i det

store Digt „Die Kiinstlcr", der er for-

fattet i hans tredivte Aar. Nogle Aar

senere genoptog han denne Tankegang
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i en længere Afhandling: „Briefe iiber

die åsthetische Erziehung des Menschen".

Det er her særligt Kunstens Betydning

for det moderne Menneske, han drøfter.

De store Skyggesider i vor Kultur hænge

sammen med Noget, som fra en anden

Side set er et stort Fremskridt, og som
i hvert Tilfælde er kommet som en Nød-

vendighed, — Arbejdets Deling paa det

materielle og paa det aandelige Omraade.

De Enkelte bleve mere og mere Led i

en stor Maskine. Enhver faar sin egen,

ofte ubetydelige og ensformige Gerning

at udøve, en Gerning, der kun lægger

Beslag paa en enkelt Side af hans Na-

tur, maaske kun kræver et enkelt, sim-

pelt Haandgreb. Hel og fuld Leven, hvor

alle Sider i Menneskets Væsen kommer
til at virke med, bliver vanskeligere og

vanskeligere at opnaa. Og selv de, der

kunne arbejde i Aandens Verden, lide

under Delingen. De føre et Liv i deres

Forstand, et andet i deres Hjerte, et tre-

die i deres Fantasi. Men i Kunsten —
baade hos dem, der paavirkes af den,

og hos dem , der skabe den — virke

alle Sjælens Kræfter med. Hvad der i

barnlig Form viser sig i Legen, en Brug

af Kræfterne blot for at bruge dem, uden

noget ydre Maal, uden Angst og uden

Begær, — det optræder i stor Stil i

Kunsten, naar Sindet optages af de Bil-

leder, i hvilke Livets Skæbner fremstilles

deies skiftende Former, snart visende

os det Ophøjede, snart det Yndefulde.

Det er intet ydre Behov, der fører til

saadan Fremstilling; den udspringer af

Sindets indre Trang. Skaf Mennesket

Øjeblikke, i hvilke det fra det spredte

og isolerede Liv kan hæve sig til Dvæ-

len ved et stort og samlet Billede af Li-

vet, — og der vil fra saadanne Øjeblikke

udstraale Eftervirkninger, hvis adlende

Indflydelse mærkes, naar han atter ven-

der tilbage til sin Arbejdsplads! Allerede

det, at han føler Glæde og Begejstring

over Noget, der ikke er en sanselig Rea-

litet, er et Vidnesbyrd om Frihed og

Selvvirksomhed, om Uafhængighed af

snevre Interesser og Drifter. — —
Saaledes omtrent vare Schillers Tanker

om Kunstens Betydning for Livet. Kunst-

neren var for ham Profet. Og dette Pro-

fetdømme fejrede han i Digte og i Af-

handlinger. Det var i Tiden fra hans

tredivte til hans sex og tredivte Aar, at

han især grublede over dette Spørgs-

maal. Det var karakteristisk for ham,

at han følle denne Trang til at sikre sig,

at det, han ofrede sit Liv, ogsaa var et

stort og uundværligt menneskeligt Gode.

Det var hans tunge, stedse med indre og

ydre Vanskeligheder kæmpende Natur,

der saaledes for en Tid lod ham gruble

over Kunsten istedetfor at arbejde i Kun-

sten. Han følte selv det Selvmodsigende

deri: han. Digteren, der skattede sin

Kunst som det sande, fulde Liv, beskæf-

tigede sig med Spekulation, denne højst

ensidige Beskæftigelse! Han skriver end-

og til Goethe (7. Januar 1795): „Saa

meget er vist. Digteren er det eneste

sande Menneske, og den bedste Filosof

er kun en Karikatur mod ham," — en

Ytring, enhver Filosof vil billige, naar det

er en Schiller, der siger det til en Goethe.

Men ogsaa i selve Schillers kunstneri-

ske Arbejde finde vi denne Trang til

Grublen og Eftertanke i iModsætning til

den fulde Hengivelse. Det laa, siger

Goethe, ikke til Schiller at virke uvil-

kaarligt, som af Instinkt; en vis Betænk-

somhed var stedse tilstede. De enkelte

Træk og Billeder bragtes ofte til Verden

med Anstrengelse og som Følge af Over-

vejelse. De kom ikke, hvad Goethe for-

tæller om sine gode Indfald, „som frie

Guds Børn, der pludselig stod der og

sagde: Her ere vi!" Hans Arbejde vai'

strengt, skønt det var hans højeste Liv.
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Han kunde være langt nede i Tvivl,

Mørke og Anfægtelse, saalænge det for-

beredende Arbejde stod paa. Meget

stærkt udtaler han sig herom i et Brev

til Korner (25. xMaj 1792): „Ofte hæn-

des det mig, at jeg skammer mig over

den Maade, hvorpaa mine Værker, selv

de mest lykkede, blive til. Man siger

ofte, at Digteren maa være fuldt optagen

af sin Genstand, mens han skriver. Men

for mit Vedkommende er det ofte en

eneste og ikke altid en vigtig Side ved

Emnet, der faar mig til at bearbejde det,

og først under Arbejdet udskiller saa

den ene Ide sig af den anden . . . Men

hvorledes er det muligt, at der af en

saa upoetisk Fremgangsmaade dog kan

opstaa noget Fortræffeligt?" Schiller fin-

der Løsningen af detle Spørgsmaal deri,

at det ofte er en ubestemt Trang til at

faa Luft for fremstræbende Følelser, der

ferer til de poetiske Værker. Saalænge

denne Trang endnu ikke havde fundet

Midler og Veje, kunde der være tunge

Tider. Men efter hvad hans Ven /-F//-

helm V. Humboldt, der i nogle af hans

vigtigste Gennembrudsaar dagligt var

sammen med ham, har udtalt, tjente

Alt, hvad der gjorde ham Arbejdet surt,

til at forøge Fuldkommenheden af det

modnede Værk. — Det er desværre ikke

alt surt Arbejde, hvorom dette kan siges.

Jeg kan i denne Sammenhæng ikke

lade være at tænke paa Sangen om Klok-

ken, som vi siden ville høre tolket her.

Som saa ofte hos Schiller udløser der

sig af de Billeder, han giver, mindre,

mere eller mindre symbolske Billeder,

som bevidst eller ubevidst ogsaa kunne

have rørt sig hos Digteren under hans

Arbejde. Under det fremskridende Værk
med Støbningen gives der ikke blot —
ofte ved smukke og geniale Antydninger

i Situationen — Anledning til at skildre

Menneskelivets Gang fra Vugge til Grav,

gennem Lykke og Ulykke, gennem Krig

og Fred, men vi høre ogsaa Mesterens

Stemninger under Arbejdet. Vil det, der

nu forberedes her i Støbegravens Mørke,

virkeligt blive til en straalende Klokke,

hvis Toner kunne høres viden om oppe

fra Taarnet?

Wird's auch schon zu Tage kommen.
Dass es Pleiss und Kunst vergilt?

Wenn der Guss misslang?

Wenn die Form zersprang?

Ach! vielleicht, indem wir hotTen,

Hat uns Unheil schon getroffen.

I denne Angst taler Schillers egen Er-

faring fra hans kunstneriske Arbejde. Af

hans Brevvexling med Goethe vide vi,

at han har havt Møje med at faa dette

Digt fuldendt. — Baade som Menneske og

som Kunstner var hans Liv fuldt af

kæmpende Modsætninger. Men saa har

han ogsaa kendt Mesterens Glæde, naar

Værket lykkedes og ved sine Toner

kunde tolke og lede Livets Gang. Det

har været hans Overbevisning om Kun-

stens høje Værd, der har holdt ham oppe

i de mørke Tider. Han ofrede, soin

Goethe har sagt om ham, selve sit Liv til

at frembringe de store Billeder af Livet. —
Naar vi iaften her fejre Schillers Minde,

har det sin Interesse at erindre, at der

fra Danmark blev rakt ham en hjælpen-

de Haand paa et Tidspunkt, hvor øko-

nomisk Tryk truede med at stanse hans

poetiske Virken, netop i de Aar, da han

gennem Grubleriet skulde arbejde sig

frem til den sidste store Periode i hans

Digterliv, den, i hvilken Wallenstein,

Maria Stuart og Wilhelm Tell bleve til.

Den Athandling, jeg før omtalte „Briefe

uber die iisthelische Erziehung des Men-

schen", er tilegnet Hertug Frederik Kri-

stian af Augustenborg, Kronprins I'rede-

riks Svoger og dansk Undervisnings-

minister. Tilegnelsen var en Tak for en

højhjertet Understøttelse, Hertugen sam-

men med en anden dansk Minister,
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Schimmelmann, havde ydet den syge og

trængende Digter. Det var Datidens

største danske Digter, Baggesen, hvis

Begejstring for Schiller havde forplantet

sig til de to Stormænd, der ogsaa vare

hans Mæcener. Sommeren forud for de-

res Gave til Schiller havde denne været

farligt syg, og det Rygte udbredte sig,

at han var død. Hans danske Beun-

drere, ikke mindst Baggesen, grebes af

den dybeste Sorg, og paa Schimmel-

manns Gaard i Hellebæk fejredes der en

Mindefest, ved hvilken Baggesen frem-

sagde Hymnen til Glæden, ledsaget af

Musik. Ogsaa dette Tegn paa Sympati

rørte Schiller dybt, og det er venlige

Tanker, han i sine sidste Aar har sendt

herop. Hans Indflydelse paa dansk Lite-

ratur har sikkert været stor; jeg behøver

kun at nævne Navne som Oehlenschla-

ger og Grundtvig: denne sidste nævner

ikke blot hans Digtning, men ogsaa hans

Livsanskuelse som Noget, der har havt

Betydning for hans Udvikling. — Og
denne Forsamling her iaften er et Vid-

nesbyrd om, at han endnu øver sin

Virkning iblandt os og finder Forstaaelse

og Beundring.

Vi have da Grund til at være glade

og stolte ved, at der herfra er ydet ham
en uundværlig Hjælp.

Men stolt kan især det Folk være, til

hvis bedste Sønner han hører. Ingen

Digter er som han bleven det tyske Folks

Ejendom. Kan det bestrides, at han

skulde staa i den første Række af Dig-

terverdenens store Aander, den Række?

i hvilken kun fire eller fem Pladser kunne

besættes, saa er der ingen Strid om, at

han har bragt høj Poesi ind i Menneske-

sind og Menneskehjem, hvor Digtervær-

ker ellers ikke naa hen. Og det hænger

sammen med hans Kunsts Forhold til

Livet. Hans Kunst vilde føre Virkelig-

hedens mørke Billede over i sit eget lyse

Rige, Livets Alvor over i sin frejdige

Verden, saaledes at Virkeligheden og Li-

vet igen kunde styrkes og højnes ved de

aandelige Kræfter, Kunsten giver Anled-

ning til at øve.

Da „Lied von der Glocke" blev opført

paa Weimars Teater faa Maaneder efter

Schillers Død, skrev Goethe en Epilog

dertil, i hvilken det atter og atter lyder

med Stolthed: „Er war unser!" Det gæl-

der her særligt selve Weimar, den lille

By ved Ilmfloden, — „wie Bethlehem in

Juda klein und gross" — hvor Schiller

havde fundet Ly i sine sidste Aar.

Goethe minder om, hvorledes man her

har set ham i hans daglige Liv, hans

strenge Arbejde, hans stadige Kamp med
Sygdom, men fremfor Alt været Vidne

til, hvorledes hans Aand bestandigt var

skredet frem

:

Indessen schritt sein Geist gewaltig fort

Ins Ewige des Wahren, Guten, Schonen,

Und hinter ihin, im wesenlosem Scheine,

Lag, was uns alle biindigt, das Gemeine.

Et skønnere Minde, en skønnere Ka-

rakteristik, end Goethe har givet i disse

Linier, kan ikke tænkes. — —
„Er war unser!" — Ud over den lille

Bys, og ud over det tyske Lands Græn-

ser kan dette Ord gentages. Han var og

er vor, saa sandt og saa længe de aan-

delige Skatte, han har hævet, og den

store Opfattelse af Livet og af Kunsten,

han har udtalt i Digt og i Tanke, vinde

Forstaaelse og Tilegnelse hos os.

Højt over Livets forvirrede Veje, over

Egoismernes Støj, over det Meget, der

kan hilde og kue, peger stadigt hans

klare, mandige Aand gennem en Kunst,

der ud fra selve Livets Midte fører opad

mod dets Højder. Aldrig komme den

Tid, heller ikke i vort P'ædreland, hvor

der ikke er Sans og Begejstring for en

Kunstens, en Tankens, en Livets Helt

som Friedrich Schiller!
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ET PSYKOLOGISK DRAMA
Af Prof. theol. J. P. Bang.

HVAD jeg under denne Overskrift agter

at meddele, er ikke literære Betragt-

ninger over et eller andet Skuespil af en eller

anden psykologisk anlagt Forfatter. Det er

noget meget interessantere, skønt det kun er

et Stykke Psykologi. Det er et Drama fra det

virkelige Liv; det er foregaaet i en enkelt

Menneskesjæl, og dog er det spillet af for-

skellige Personer. Hvad er dog det for noget

Snak — hører jeg mangen æret Læser ud-

bryde. Kære Læser! det er aldeles bog-

stavelig sandt. iMen det er unægtelig noget

af det mærkeligste, man kan tænke sig. Ja,

jeg synes, at Virkeligheden her overgaar,

hvad selv en Kiplingsk Fantasi kunde skabe.

For dem , der intet kender til disse mær-

kelige sjælelige F'ænomener, som først i den

nyeste Tid har været Genstand for omhyggelig

Iagttagelse og Undersøgelse, bliver det imidler-

tid nødvendigt at begynde med nogle orien-

terende Bemærkninger. Der er jo , som be-

kendt. Forskel paa Folk: der er „helstøbte"

Naturer, som altid er ens , og der er andre,

som vi kalder lunefulde eller vægelsindede,

som skifter Sind fra det ene Øjeblik til det

andet. Holbergs Lucretia synes pludselig at

blive forandret til et helt andet Væsen med

helt andre Egenskaber, end hun et Øjeblik i

Forvejen lagde for Dagen. Sligt kender vi

alle mere eller mindre til. Men nu kan det

gaa saa vidt, at en Sjæl kan ligesom blive

slaaet helt i Stykker, saa der indenfor det

samme Legeme findes saa at sige flere Sjæle,

flere Personligheder, hver med sine Ejen-

dommeligheder og Interesser, af hvilke den

ene ofte ikke kender noget til den anden.

Det er nu et saadant Tilfælde, uden Tvivl

hidtil det mærkeligste og bedst undersøgte,

jeg her vil fortælle').

*) Se Dr. Morton Prince; The dissociation of

a personality, jfr. Beretningen hos J. Jastrow: The

subconscious 1906.

Det drejer sig om en Kvinde, Frk. Bcaii-

cJianip. I hendes Barndom og første Ung-

dom var der intet særligt unormalt at mærke

hos hende. Hun var let paavirkelig, en drøm-

mende Natur, sygelig tilbagetrukken i sig

selv og optaget af sine egne Tanker og hen-

des P'ølelsesliv kunde reagere voldsomt over-

for Indtryk udefra. Da hun, 23 Aar gam-

mel, kom under Dr. Princes Behandling, drev

hun med Iver og Held Studier ved Universi-

tetet, var vel anset af sine Venner, selv om

mange betragtede hende som en afgjort ner-

vøs, maaske nok ogsaa lidt lunefuld Natur.

Det viste sig da, under Dr. Princes Un-

dersøgelser , at hendes Tilstand i Virkelig-

heden var følgende: „Hun skiftede Person-

lighed fra det ene Øjeblik til det andet, ofte

fra Time til Time , og med hver Forandring

blev hendes Karakter en anden og hendes

Erindringsforraad et andet. Foruden det virke-

lige, oprindelige eller normale Selv, det Selv,

som var født og som hun af Naturen var

bestemt til at være, kunde hun optræde som

en af tre forskellige Personer. Jeg siger tre

forskellige Personer, for skønt de gjorde Brug

af det samme Legeme, havde dog enhver af

dem en særegen Karakter , hver havde sine

ejendommelige Tankegange, Anskuelser og

Idealer, sit særlige Temperament, hver havde

sin Smag, sine Vaner, Kundskaber, Oplevelser

og Erindringer. To af disse Personligheder

ved aldeles intet om hinanden indbyrdes eller

om den tredje, uden hvad de kan slutte sig

til eller faa at vide paa anden Haand. Plud-

selig kan den ene af dem vaagne op uden

at vide, hvor hun er, og uden at ane, hvad

hun har sagt eller gjort lige i Forvejen.

Kun den ene af de tre ved Besked med de

andre, og denne ene har en saa ejendomme-

lig og just ikke elskelig Karakter, at der

gennem hendes Forhold til de andre udvikler

sig det mærkeligste Sammenspil: et helt
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psykologisk Drama. Personlighederne kom-

mer og gaar som Figurerne i et Kalejdoskop
;

der kan ske mange Forandringer i Løbet af

24 Timer". Hvilken Tilstand! Man spør-

ger sig selv forbavset, hvor det har været

muligt, at Sagens virkelige Forhold har kunnet

forblive skjult for hendes Omgivelser. Men

Forklaringen er den, at hun har udviklet en

fænomenal Evne til at finde sig til Rette i

hver ny Situation, der fremkommer, naar hun

forandrer Personlighed — ved f. Eks. hur-

tigt at slutte sig til, hvad der har været talt

om, ved at give almindelige flertydige

Svar o. s. v.

Overordenlig interessant er det nu navnlig

at følge den førnævnte uelskværdige tredje

Personlighed i dens Forhold til de andre. Til

at begynde med er der imidlertid kun to

Personligheder , lad os kalde den ene Frk.

Beauchamp I og den anden med det Navn,

hun giver sig selv, nemlig Sally. Denne

Sally er et ondskabsfuldt, drilagtigt Væsen,

og dette dæmoniske Væsen ved som sagt

Besked med, hvad Frk. B. I. foretager sig,

medens det omvendte ikke er Tilfældet. Sally

finder en ugudelig Glæde i at drille og plage

sit andet jeg. Hun ved f. Eks. at Frk. B. I.

har en ligefrem Rædsel for Edderkopper og

andet Kryb. Saa finder Frk. B. I en skønne

Dag en pænt indpakket Æske, aabner den —
og 6 Edderkopper løber ud af den ! Det var

Sallys Værk, og Sally, der erklærer at have

været underbevidst Vidne til Begivenheden,

fortæller den med umiskendelig Fryd saaledes:

„Hun skreg, da hun aabnede Æsken, og de

løb om i hele Stuen!'" Sally foretager sig

lange Ture for at skaffe sig Edderkopper,

Snegle og Tudser , Ture , der er altfor an-

strengende for Frk. B. I. Sally føler nemlig

ingen Træthed; Trætheden føles først af Frk.

B. I, naar hun kommer til Bevidsthed! Saa-

ledes var Sally en Dag gaaet langt bort til

en Landsby udenfor Byen, hvor hun saa lod

Frk. B. I komme for Dagen ; denne fandt

saa sig selv derude som et strandet Fartøj,

havde ikke en Gang Penge at komme hjem

for, maatte spadsere hjem og ankom i den

dødeligste Udmattelse. Ligeledes kunde Sally

finde paa at pille alt Frk. B. I's Haand-

arbejde op og saa tage Garnet og sno det

rundt om alle Møblerne, om Billederne paa

Væggen, om sig selv, og tilsidst skjule Garn-

enderne i Sengen. Hvorpaa Frk. B. I vaag-

ner og finder sig selv saadan indfanget i

Garn, at hun maa rive det hele over for at

komme ud ! Eller naar Sally opdager , at

Frk. B. I ikke er omhyggelig i Pengesager,

saa tager hun Pungen og skjuler Pengene,

idet hun lige levner lidt Smaapenge til Spor-

vognsbilletter og de allernødvendigste Smaa-

ting. Hun vilde ogsaa en Gang klippe Frk.

B. Es Haar af, men Saksens Klirren var dog

tilstrækkelig til at kalde Frk. B. I frem, saa

det blev forhindret.

Saaledes levede de som Hund og Kat i

Maaneder, ja, Aar — dog med Vaabenstil-

stand en Gang imellem. Saa vidt gik Sallys

Snedighed, at hun, naar det kunde passe

hende, søgte at optræde som Frk. B. I for

saaledes ar skuffe Omgivelserne, navnlig Dr.

Prince. Helt kunde det nu ikke lade sig

gøre, for Sally er ikke saa kultiveret som

Frk. B. I, foragter alt, hvad der hedder Bøger

og Studier. Frk. B. I kan Fransk, hvad

Sally ikke kan, og besidder adskillige Fær-

digheder, som Sally ikke besidder. Men en

Gang var det dog nær lykkedes Sally at

komme til Evropa ved at forstille sig som

Frk. B L Denne havde nemlig faaet Tilbud

om en saadan Rejse , men hendes Helbreds-

tilstand var ikke god, saa hun maatte paa

Hospitalet. Her var imidlertid Meddelelserne

om hendes Helbredstilstand saa gunstige, at

Dr. Prince fattede Mistanke, anstillede Under-

søgelser , og det viste sig da virkelig , at

Sally (der lige saa lidt som hun føler Træt-

hed, heller aldrig er syg — Træthed og

Sygdom føles altid af Frk. B. I) havde faaet

den Ide, at da ////;/ ikke var syg, kunde hun

forestille Frk. B. I, blive anset for helbredet
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og saaledes slippe ud fra Hospitalet og

komme til Evropa. Hver Gang Sygeplejersken

om Natten saa ind til hende, fandt hun al-

tid den syge roligt sovende, om Dagen var

ogsaa alt vel og Patienten blev udskrevet

trods Dr. Princes Advarsler. „Faa Dage efter

lykkedes det mig at fange Sally, ligesom hun

skulde have rejst til Evropa, og faa hende,

mod hendes Vilje, skiftet om til Frk. B. I,

som blev meget forbavset over at befinde sig

i mit Kontor, da det sidste, hun kunde huske,

var, at hun ti Dage tidligere var kommet paa

Hospitalet!"

Imidlertid blev Forholdet snart mere ind-

viklet. Begge Damerne kunde nemlig hyp-

notiseres, og det viste sig da, at naar Frk.

B. I blev hypnotiseret, kom der en ny Skik-

kelse frem, som vi vil kalde Frk. B. II.

Regner vi saa Sally med, bliver hun altsaa

Frk. B. III; men derved blev det ikke! Om-

trent et Aar efter, at Frk. B. var kommen

under Dr. Princes Opsyn, fandt han hende

til sin Overraskelse en skønne Aften i en

helt ny Tilstand. Hun kendte ham ikke, tog

ham for en anden, anede ikke hvor hun var,

og det viste sig, at hun havde mistet al

Erindring om sit Liv indtil et Tidspunkt, der

laa 6 Aar tilbage. Denne Aften optog hun

altsaa den Traad, der var afbrudt 6 Aar før

— som det viste sig, havde hun den Gang

oplevet en saadan Nerverystelse, at den havde

ført til Opløsning af hendes Personlighed.

Denne Begivenhed var hun nu 6 Aar efter

bleven mindet cm, og med disse Minder

vendte saa Tilstanden fra før de Aar tilbage!

Her har vi altsaa Frk. B. IV, og det viste

sig, at den Frk. B., der var kommen under

Dr. Princes Behandling, slet ikke var den

rigtige Vrk. B. ! Men heller ikke Frk. B. IV

kunde siges at være den rigtige Frk. B. Thi

det var jo næsten, som om hun havde maattet

afgive noget af sit Væsen til Frk. B. I, saa-

ledes at kun ved en Sammensmæltning af

disse kunde den rigtige Frk. B. komme frem.

Sally blev her stillet overfor en ny Person-

lighed, som hun aabenbart ikke var fuldtud

saa fortrolig med som med Frk. B. I. Hun

kunde ikke forstaa , at Frk. B. IV ikke kunde

huske de 6 Aar og omtalte hende altid som

„Idioten''. Ogsaa overfor hende viste hun

sig som den samme ondskabsfulde og stridige

Person.

For ret at forstaa Sallys Stilling maa det

bemærkes, at hun optræder i to Egenskaber:

hun er den „underbevidste Mentor", hun

kender de andres Handlinger og kan til Ti-

der søge at belære dem om deres Fejltagelser,

og hun er den stadige Opposition : der Geist,

der stets verneint. Eksempler paa det første

vil saaledes vise, at hvad Frk. B. foretager

sig i et Anfald af Distraktion, det bliver

erindret af den underbevidste Sally. Saa-

ledes følgende Historie, fortalt med Sallys

Ord! „I Gaar fik hun et Brev fra en Foto-

graf. Hun havde det i Haanden, mens hun

gik ned ad Washington Gaden, og saa lagde

hun det i Sidelommen paa sin Kaabe , hvor

hun havde sit Ur og nogle Pengesedler. Mens

hun gik, tog hun Sedlerne og rev dem itu

i den Tro, at det var Brevet. Hun smed

Stumperne paa Gaden idet hun sagde til sig

selv: Jeg vilde ønske, at de ikke vilde

skrive paa den Slags Papir." Ja Sally kunde

endogsaa citere hele Brevet ordret udenad

!

Naturligvis frydede Sally sig umaadelig ved

Tanken om, hvor skuffet Frk. B. vilde blive,

naar hun opdagede sin Fejltagelse. Et an-

det mærkeligt Træk er følgende: Frk. B. IV

havde siddet skødesløst og fingereret med en

Kæde, hvortil der var fæstnet nogle Ringe,

saa gik Kæden itu, og nogle af Ringene

blev borte. Saa kom B. I frem, og da hun

ikke vidste noget om dette, troede hun , at

alle Ringene var væk, skønt Sally, som vidste

Besked med det hele, søgte at overbevise

hende om det modsatte. „De andre to

Ringe er ikke borte", sagde Sally, „men jeg

kan ikke faa hende til at se dem, Dr. Prince,

og jeg har taget hendes Haand og ladet

hende røre ved Ringene, men hun vil ikke
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føle dem. Jeg har ladet hende tage Ringene

med Fingrene, mens hun er her og jeg er

borte, og jeg har sat dem paa hendes Finger,

men det nytter ikke, hun vil ikke se dem.

De sidder paa et Baand om hendes Hals."

Saa vækkede Dr. Prince hende op som Frk.

B. I, bad hende løsne sit Halsbind og viste

hende de to Ringe paa Baandet om hendes

Hals, men skønt han lod hende røre ved

dem med Fingrene , skønt han stødte dem

mod hinanden og holdt dem op for hendes

Øjne, var hun ude af Stand til at blive dem

var. Hun var altsaa Genstand for en fuld-

stændig „negativ Hallucination" ; ligesom man

nemlig kan hallucineres til at se Ting, der

faktisk ikke er til Stede, kan man halluci-

neres til ikke at se Ting, som virkelig er til

Stede. En anden Gang blev Frk. B. saa

forfærdet ved et Avertissement, hun misfor-

stod, som om det meldte Dr. Princes Død,

at selv den ondskabsfulde Sally fattede Med-

lidenhed og skrev paa et Stykke Papir:

„Du er jo gal! Dr. Prince lever lige saa

vel som du selv. Det er hans Fader, der

er død!"

Disse Træk viser Sally som den, der

ved Besked og søger at belære de andre.

Men for det meste optraadte hun jo som

den uforsonlige Modstander overfor de andre,

særlig overfor Frk. B. I, hvem hun øjensyn-

lig ansaa for at være skabt til at være et

Offer for hendes Luner , men ogsaa overfor

Frk. B. IV, om end med mindre Glæde og

mere Frygt, da hun ikke kunde gennemskue

Frk. B. IV's Tanker, selv om hun var Vidne

til alt, hvad hun gjorde. Sally fandt senere,

at Frk. B. IV var en meget alvorlig Mod-

stander. Mellem dem opstod der endeløse

Stridigheder, og her maatte Sally nøjes med

at tilkendegive sine Meninger ved skriftlige

Notitser, medens Frk. B. IV ogsaa kunde

bruge Munden. Ja, der var Tider, da de

ligefrem gik ud paa at undertvinge hin-

anden, koste hvad det maatte. Saa ødelagde

Frk. B. IV alt, hvad Sally skrev, og hvad

den ene gjorde, gjorde den anden straks om
igen. Saaledes kunde det ske, at Sally be-

fandt sig paa Vej til Dr. Princes Hus, men

saa faar Frk. B. Magten og vender straks

om eller forsøger paa at gøre det, for det

kunde hænde, at Sally atter dukkede op og

søgte at faa fat i Roret, og der kunde da

opstaa en mærkelig Kamp om Arme og Ben,

som dog ret vanlig endte med, at Sally

vandt Sejr og vendte Skuden igen mod sit

Bestemmelsessted ! Saa kunde en anden Gang

Kampen gaa løs ved Nattetid. Ligesaa hurtig

som Frk. B. IV gaar i Seng, lige saa hurtig

vil Sally, der saa faar Styret, op igen ; og

idet Sally saa atter forsvinder for Frk. B. I\',

finder denne sig til sin P'orbitrelse ude af

Sengen igen. Saadan kunde det gaa den hele

Nat(!), og hvis Frk. B. IV slap fra det uden

at der blev vendt op og ned paa Seng og

Møbler, maatte hun være glad. Lige saadan

gik det med alle Detailler i det daglige Liv.

Hvis en af Damerne vaagnede efter Morgen-

badet , saa maatte hun ogsaa have et Mor-

genbad. Paaklædningen var ligeledes en me-

get usikker Ting; for den Dragt, som den

ene syntes om , var der ikke Tale om , at

den anden vilde bære, og desuden kunde det

hænde, at Sally havde været paa Spil og

havde skjult væsenlige Paaklædningsstykker,

som ingen af de andre kunde finde. En Nat

fandt Sally paa ,bare for at drille Frk. B. IV

at dynge alle Møbler, alt hvad der over-

hovedet kunde flyttes i Stuen , op ovenpaa

Sengen og gav saa Plads for Frk. B. IV.

Men denne narrede hende. I Stedet for at

gøre Orden i Stuen, som Sally havde troet,

at hun var bleven nødt til for at komme i

Seng, saa pakkede hun sig ind og lagde sig

til at sove paa Gulvet. Det kom dog ikke

til at gaa ud over Sally, for om Morgenen

viste det sig, at det var Frk. B. I, der var

vaagnet, og saa maatte hun til det møj-

sommelige Arbe-de at stille alt paa Plads

igen. Her bliver Dramaet jo til den vildeste,

Farce

!

251



Et psykologisk Drama

Jeg har endnu ikke talt videre om P>k.

B. II, den Personlighed, der kom frem, naar

Frk. B. I blev hypnotiseret. Til hende knytter

der sig dog ikke mindre Interesse; thi det

var med hende, at Helbredelsen begyndte. Det

var nemlig Dr. Princes Bestræbelse at fore

Frk. B. I og Frk. B. IV til at smelte sam-

men ved at hjælpe den ene til Erindring om

den anden og give dem Foleisen af at til-

høre en fælles Individualitet. Blandt andet

prøvede han paa at lade dem mødes paa

nevtral Grund , nemlig i den under Hypnosen

fremkomne Frk. B. II ved at indgive hende

den Suggestion, at den Personlighed, der

vaagnede op, skulde have baade B. I's og

B. IV's Erindringer og virkelig være dem

begge i et. Det viste sig nemlig, at B. II

faktisk var i Besiddelse af baade B. I's og

og B. IV's Erindringer, hun var altsaa —
saaledes opfattede Dr. Prince det -— den vir-

kelige Frk. B. i hypnotiseret Tilstand, og

det gjaldt derfor om, at denne Personlighed

blev bevaret for at splittes igen , naar Hyp-

nosen var endt. Det viste sig derfor endnu

mere virkningsfuldt, naar Suggestionen fik den

Form, at hun efter Hypnosen skulde blive

ved med at være sig selv og ikke blive til

flere Personligheder. Imidlertid maatte man

ogsaa regne med Sally. De første Forsøg

lykkedes nemlig ikke rigtig. Resultatet blev,

at der fremkom en fuldstændig distræt Per-

sonlighed, der aldeles ikke kunde blive klar

paa sig selv eller paa sine Omgivelser. Saa

tilstod Sally, at denne Fiasko var hendes

Værk , men omsider, da hun efter heroisk

Modstand var gaaet ind paa sin egen Un-

dergang, skete det virkelig, at den hypnoti-

serede Personlighed vaagnede op som sit

virkelige, oprindelige Jeg. Det viste sig, at

denne nye Persons Karakter hverken helt

faldt sammen med B. I's eller med B. IV's.

Hun havde mistet B. I's Tilbageholdenhed,

Nedtrykthed, letbevægelige Følelsesliv og Idea-

lisme, men hun havde ogsaa mistet B. IV's

Hidsighed, Mangel paa Tro, Hævngerrighed

og Kynisme. Hun var en Person med et

jævnt Temperament, aaben og frimodig, enkelt

og naturlig i hele sit Væsen og Tænkemaade.

Dog lignede hun mest Frk. B. I, og man

kunde godt opfatte hende som den helbredte

Frk. B. I.

Naturligvis gik det ikke helt i Orden

med et Slag, men efterhaanden blev der

en stadig fastere Enhed og Harmoni, saa

det mærkelige Drama fik en lykkelig Ud-

gang, og ved Tæppets Fald faar man den

virkelige Person at se, som har spillet „alle

mulige Roller."
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KONGEN AF CONGO
Af Kaptajn JiJRGEN Jurgensen.

En af dem rejser sig i sin

Utilgivelighed over dem alle:

Hans afrikanske Drømmerige,

som han undfangede Planen til

i ungdommelig Stræben mod

store Maal, og som nu, efter

hvad paalidelige Folk, som al-

drig har været i Landet, siger,

er endt i et vildt og fanta-

stisk Tropeorgie.

Hvilken gyselig Afstand er

der ikke mellem denne første

fyrstelig-lyriske Civilisator- Fan-

tasi og den blodbesudlede, hy-

pokritiske Statsmaskine, der nu

ifølge evropæiske Aviser sønder-

river Afrikas Indre.

Hvilken forfærdelig Forskel

er der ikke mellem den unge,

begejstrede Fyrste, der vilde

sprede Kulturens Lys mellem

Centralafrikas Kannibaler, og

den gamle Leopold, vor Tids

Nero — saaledes omtales han

paa Tryk — der i umættelig

Grusomhed fryder sig over et

CONGO er firsindstyve Gange saa stort som grænseløst afrikansk Blodbad, over de

Belgien, otte Gange saa stort som Frank- knitrende Flammer fra tusinde brændende

rig, halvt saa stort som Evropa. Negerlandsbyer, vor Tids største Kautsjuk-

Landets store Høvding er død. købmand. Udskiberen af den mest be-

For de tredive Millioner Negre, som ef- rygtede Kautsjuk paa Kloden: Le caout-

terhaanden faar Nyheden at vide, kommer choiic rouge — den blodige Congokautsjuk,

den vist ikke til at betyde meget. For dem Universal-Usurpatoren, som Stormagterne ikke

var den store, hvide Høvding en fjærn Fa-

bel, og en Fabel dør ikke paa en Gang ud

af en Races Bevidsthed.

Det vil vare længe, inden han faar sit

Eftermæle inde i Afrika.

I Evropa derimod vidste man straks Da-

gen efter hans Død, hvad man skulde sige

og tænke om ham — foreløbigt.

Der lægges ham mange Synder til Last.

253

kan standse i hans samvittighedsløse Misbrug

af Civilisationens hellige Navn, fordi Stor-

magterne ikke selv har nogen ren Samvit-

tighed.

Hvilken utænkelig Forskel.

Utænkelig og alligevel troværdig.

Her er dog en Mand, man kan rotte sig

sammen imod i letkøbt Indignation, som man

kan føle sin Partikel af Mængdehad imod.
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Et Uhyre, man kan hævne sig paa, fordi

man selv har svigtet sin Ungdoms Idealer.

Hvad Ret — spørger man nu — havde

Kongen af Belgien til at bemægtige sig en

anden Races nedarvede Land ?

Spørgsmaalet er rigtigt, fordi det rammer

det principielle og grundlæggende i al Kolo-

nisation.

Der svares med et Modspørgsmaal, der

ogsaa paa sin Side søger tilbage til de forste

Aarsager

:

Hvad Ret havde han til at lade være?

Var Congo, før Stanley saa Landet, en

Naturidyl? Var Folkene rene, ubesmittede

Naturmennesker ?

Negrene var Naturmennesker.

Hvad vil det sige?

Det vil sige Borgerkrig. Vild, blodig,

grusom Krig mellem Landsbyer og Stammer

hele Landet over. Retten var den grusomstes.

Selv en evropæisk Pen, der er Efterkommer

af en naturahstisk Literaturperiode, vilde vige

tilbage for en nærmere Skildring af, hvad

afrikansk Grusomhed vil sige.

Et Eksempel blot: Den store Eksportør

i Menneskekød.

Hvis han manglede Varer til næste Mar-

ked, saa sendte han sine stærkt bemandede

Krigskanoer opad Floderne, og de kom til-

bage med Baadene fuldlastede med røvet

Menneskekød, der blev sorteret efter Kvalitet,

for at gaa videre til Menneskemarkedet læn-

gere oppe eller længere nede ad Floden

:

Mandskød, Kvindekød og Barnekød, — hele

røvede Familjer, hvis enkelte Medlemmer

havde set deres kære falde for de frygtelige

Knive.

Mødrene fødte deres Børn i Smug og

kastede dem i Ilden i moderlig-clairvoyant

F"orfærdelse over Livets Grusomhed. Fædre

opdrog deres Sønner til Vold og Forbry-

delse.

Det var ikke nogen sædelig Idyl.

I'orfatteren har levet 7 Aar mellem Gongo-

negre og er kommet til det Resultat, at de

er Mennesker som vi andre, kun mindre

udviklede paa nogle Punkter, mindre hæm-

mede i Udfoldelsen af nogle Egenskaber.

Men det er ham umuligt at indse med hvil-

ken Ret det ansvarlige og kultiverede Evropa

skulde kunne se paa. at der indrømmes den

afrikanske Kannibalisme fortsat Adgang til

at udvikle sig paa mægtige Omraader, at

der indrømmes den enkelte Kannibal kon-

tinuel Arveret til ti Gange saa meget Jord,

som en Evropæer maa nøjes med.

Kong Leopold regerede et Folk, der boede

i Lag ovenpaa og under Jorden. Hans Blik

var fra Ungdommen rettet udad for at søge

Plads paa Jorden for den frodige Forme-

ring, som han jo ikke kunde standse.

Han fandt en Plads, som af alle koloni-

serende Magter blev anset for at være en

daarlig Bid, og han tvivlede ikke om sin

Ret til at besætte den.

Han gjorde det som sagt i Civilisationens

Navn.

Og man tog i Begyndelsen Negrene med

det gode. Det vil sige, man gav uden at

faa noget videre igen.

Det var dyrt, og man filosoferede haard-

nakket over et Middel til at skaffe Ind-

tægter.

Der var jo Handelen.

Men Handel forudsætter distinkt udtalte

Fornødenheder hos Sælgeren som hos Kø-

beren.

Sælgeren havde i dette Tilfælde ingen ev-

ropæiske Fornødenheder. Jorden og hans

Kvinders Arbejde forsynede ham med alt,

hvad han havde Brug for. Og nye For-

nødenheder opelskes ikke i en Fart.

Og Millionerne rullede og Kreditten var

truet.

Saa fandt man Definitionen:

Civilisition er Arbejde, i Afrika som i Ev-

ropa.

Og man beskattede de Indfødte med Ar-

bejde, det vil sige Indsamling af Kautsjuk i

de mægtige ubeboede Skovterritorier, som den
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nye Stat, ligeledes i Overensstemmelse med

en evropæisk Teori , havde beslaglagt som

sit „Domæne".

De Indfødte gjorde Oprør mod dette me-

ningsløse Arbejdsbud, som de tidligere selv

havde praktiseret overfor deres Kvinder,

Børn og svagere Modstandere.

Og Krigen mellem de sorte og de hvide

i Congo begyndte.

De hvide var de svageste i Begyndelsen,

de havde en drøj Tid, og deres Stilling var

udsat. Men de fik Tid til at uddanne Sol-

dater, og de fik Ammunition fra Evropa.

De tog Hævn for Nederlagene og for Yd-

mygelserne. Det er jo desværre menneske-

ligt. Deres Soldater blev raa overfor de

Indfødte. De hvide saa det ikke i Begyn-

delsen. Man ser saa daarligt i tyk Ur-

skov. Bag efter, da de saa det, var det for

sent, thi da var Kautsjukken begyndt at

fylde Posternes store Hangarer, og Guldet

flød ind i Statens Kasse.

Det var de hvide Forløbelsers, de hvide

Selvmords, Fortvivlelsens, Hadets, Hævnens

og Tropekullerens Tid.

De hvide gjorde sig haarde, thi Guldet

nød. De Indfødte var blevet bange. De

betalte deres Skatter og mere til.

I den Tid begik Congostaten sin Ung-

domssynd.

Vidste den fyrstelige Drømmer noget om

det?

Mange Aar efter vidste han det maaske.

Saa blev ogsaa han haard, i Beslutningen

om at forsvare sit Værk til sin Død.

Men da var Reaktionen for længe siden

begyndt i Congo. Den rent menneskelige

Erkendelse af at være gaaet for vidt. De

nye hvide 3aars-Generationer fornægtede For-

gængernes Handlemaade og søgte at bøde

paa Fejlgrebene. Og der kom humane In-

struktioner hjemme fra de indviede. De var vel

ikke alle sammen bogstaveligt mente, thi Kon-

gen var ikke længer enevældig Hersker over

Kæmpemaskineriet, der larmede i Afrika.

Han kunde ikke standse det. Bruxelles' Børs

bævede og rasede, for hver Gang Hastigheden

ændredes. Og der er endnu Rester af den store

Kautsjukgalskab i Congo. Der sidder ad-

skillige unge Evropæere i Bomas Fængsel og

stiller sig selv det vanvittige Spørgsmaal : Er

det virkelig mig ? Og der kommer vel flere

endnu, skønt de egentlig burde anbringes paa

en Nerveklinik, fordi Maskinen har taget Mag-

ten fra dem.

Men Evropa burde være tilfreds nu. Den,

der skriver disse Linier, har ikke oplevet den

store Periode i Congo, der rummer det stær-

keste Udslag af Raceuoverenstemmelserne med

deraf flydende Blod og Kautsjuk. Men han

har set en ny Stormflod fare hen over de

kautsjukproducerende Distrikter

:

Den humane Aand

!

Og Evropæerforfølgelserne

!

Den udefra paatvungne Forcering af hu-

mane Tendenser, der lægger en altfor vold-

som Vægt af personligt Ansvar paa de hvide,

og som giver de Indfødte en skæbnesvanger

Fornemmelse af Vaklen i Styrelsen.

Det er engelske Missionærer, der har mu-

liggjort den voldsomme engelske Kampagne

mod Congostaten.

Disse engelske Missionærer har handlet ud

fra deres kristne Overbevisning. Og man

maa sympatisere med dem i deres Hensigter.

De har gennem deres Forhold til de Indfødte

faaet Tingene at se fra Vrangen, og de har

Ret i, at der bør indføres kraftige Reformer.

Desværre har de i deres menneskekærlige

Iver ikke været forsynlige nok, og Resultatet

af deres Afsløringer er mange Steder blevet

blodigt Kaos.

Nu er Congo belgisk Koloni under Le-

delse af en ansvarlig belgisk Minister. Han

har selv gennemrejst Congo, og hans Re-

formløfter er sikkert ærligt mente, selv om

det vil vise sig umuligt for ham paa en

Gang at regulere Administrationen i et

Land,- der er halvt saa stort og to Gange

saa hedt som Evropa.
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Congo vil sikkert bevise sin Ret til at

eksistere videre som belgisk Koloni.

Der er allerede udrettet et Kæmpearbejde.

I Evropa hører man kun om Fejlene. I

Aviserne læses aldrig noget om det positive

Arbejde. De 200 Stationer, bygget op i

Ler og Mursten, der nu ligger spredt over

hele Congo, efter fem og tyve Aars Slid.

Jernbanen, der forbinder øvre og nedre Congo.

Hvad har den ikke kostet den hvide Race af

Liv og andre Ofre. Jernbanen fra Stanley-

falls sydpaa. Et nyt Kæmpeforetagende.

De hundrede Dampere, der besørger Trafiken

paa Floder og Bifloder og mellem de to

Jernbanelinjer. Hundrede Dampere, slæbte

op midt i Afrika. Hele Landet kortlagt.

Mængder af Missionsstationer med Skoler og

Kirker, Automobilveje, Domstole, Kaffe-,

Cacao- og Kautsjukplantager. Landbrugs- og

Avlscentrer. Miner, Værksteder og Værfter.

En kolossal raa Form efterladt paa Jorden

af den hedengangne Konge.

Og de Mænd, der staar efter ham, er de

skikkede til at fylde denne Kæmpeform. Er

de skikkede til det Arbejde, der nu fore-

staar. Formaar de at gøre Negrene del-

agtige i de Goder, Kong Leopold i sin

Ungdom lovede dem?

Uden Tvivl,

De hvide i Congo er Arbejdere, Folk, der

staar med begge Ben paa Jorden. Sunde

Produkter af deres egen nationale Jord.

Uopslidelige Folk. Ikke Mænd med høj

Kultur. De visner i Solen. Men stærke og

modige unge Mænd, som et selvstændigt Ar-

bejde giver den fornødne personlige Vægt.

Saadan er i hvert Fald de bedste af dem.

De, der betyder noget omkririg i Landet.

Kong Leopold udtalte ofte, at han satte

Pris paa Danskerne, (i Ian har ogsaa sagt

det til andre end Danske.) De var arbejd-

somme, nøjsomme og gjorde meget lidt Vrøvl.

Skeptikere smiler maaske af Kongens Vur-

dering af disse uegennyttige P2genskaber.

Samtidig glemmer de forhaabentlig ikke at

glæde sig over, at adskillige hundrede tusinder

af Indfødte i Tidens Lob er kommet til at

staa under disse danske Egenskabers be-

tryggende Auspicier.

Maaske vil det interessere Læserne af

denne Artikel at høre Navnene paa nogle

af de Danskere, der i Congo gennem ud-

holdende Arbejde og modige og opofrende

Handlinger har tilført vor moralske National-

formue nye, hidtil ret upaaagtede Værdier.

Først de levende.

Commandant Sørensen, der i de første to

Aar af sin Congotid kæmpede en haard

Kamp mod Klimasygdomme, og som dys-

senterisyg maatte vende hjem til Danmark,

hvor han i sin jydske Fødeby forgæves ven-

tede paa Helbredelsen. Endnu syg vendte

han efter nogle Maaneders Forløb tilbage til

Congo, for at dø eller faa sit Helbred igen.

Nu sidder han i Avakubi i Province orien-

tale som Zonechef og dirigerer en lille Orga-

nisme paa 70 hvide, 7 50 Soldater og et Par

hundrede tusinde Indfødte.

Commandant Olsen, der for 10 Aar siden

som 22aarig Underløjtnant gik til Congo, og

som nu kommanderer et lignende Territorium

som Sørensen, oppe ved de store Søer.

Commandant Jespersen, som i Aarenes

Løb har anlagt henved en halv Snes Poster og

pacificeret store Strækninger i Skovdistriktet

Equateur.

Commandant Nielsen-Thor, der i lang Tid

har kommanderet Posterne ved Nilen, og som

har været med til Anlæggelsen af Automobil-

ruten til Nilen.

Disse fire er de ældste danske Officerer i

Congo. De har alle et ihærdigt og udhol-

dende Arbejde bag sig, i Krig og Fred,

mest i P>ed, fordi der er blevet Fred, hvor

de er kommet frem.

Og der er mange af yngre Aargange, som

forlængst har tjent deres koloniale Sporer.

Saa er der de døde.

De er mange. Her er nogle af dem i

Flæng efter Hukommelsen.
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Commandant Jenssen-Tusch, som Feberen

hentede oppe ved Nilen. Han var af Aar

den ældste af danske Congoofficerer, af Væsen

den mest kavallermæssige, af Hjerte den

bedste. Han efterlod sig et smukt Minde i

Congo.

Commandant Holm, som en Gang med den

modige Mands Tillid til sine Modstanderes

Loyalitet og sine Hensigters Redelighed stillede

sig op foran en fjendtlig Palissade for at for-

handle, og som til Svar hilstes af en Salve,

der gjorde Ende paa hans Liv.

Commandant Andersen der i en Term

avancerede fra Underløjtnant til Commandant

og som af et Par hundrede sorte Rekrutter

i forbløffende kort Tid forstod at danne en

sammenhængende og hurtigt virkende Meka-

nisme, der udrettede smaa Underværker i

Kampene mod de oprørske Soldater.

Løjtnant Rahbek, der blev skudt under

Overfaldet paa Kabambara, idet han under

den almindelige Forvirring styrtede frem foi

at samle sine Folk til Forsvar.

Løjtnant Marcussen, der døde efter en

kort, men glimrende Tjenestetid.

Og Vitalis Nielsen fra Herning. Den mest

æventyrlystne og den æventyrligste af dem

alle. Krigeren par e.xcellence. Manden med

de mange Sejre. Det smukke Barn, der

elskede sine gamle hærdede Likwangola-

soldater, og for hvem Fred var Lediggang.

Han var med i Kampene mod Revoltehæren

i Sydcongo. Han kom ud i 21 Aars Al-

deren som Sekondløjtnant. 24 Aar gammel

rejste han hjemad som Kaptajn. Æventyr-

drengen skulde hjem til Bruxelles og be-

hænges med to Ordener. Men han skulde

navnlig hjem til Herning. Han havde opsat

sin Hjemrejse i to Maaneder. Det var Jule-

aften, han skulde komme ind ad Døren til

de gamle i Herning, med Pengene i Lommen,

Ordnerne paa Brystet og en udenvæltsk

Djævel i Øjet.

Alt dette her, det var en Julegave til de

gamle fra en Søn.

Da han kom til Stanleyfalls, opdagede

han, at han vilde komme for tidligt hjem,

hvis han tog med første Baad. Og saa

blev han til den næste.

Han saa den aldrig.

For Vitalis døde i Stanleyfalls, af Hema-

turi, fordi han, „le marcheur", en Dag

gik et Stykke Vej for hurtigt i Middags-

heden.

Og der er endnu mange andre.

I Hjemlandet har de alle delt Skæbne

med deres afdøde Høvding. De har ingen

Ros faaet for deres Ulejlighed i levende

Live.

Men gennem Mørket, som endnu ruger

over Afrikas Indre, rejser der sig et mæg-

tigt Mindesmærke for Kong Leopold og hans

Mænd.

Tiden vil afsløre det.
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JAKOB KNUDSENS HUMANITETSBETRAGTNING
I „LÆRER URUP'

Af AUG. GOLL

I
Børnebøger, beregnede for den lidt mod-

nere Ungdom, forekommer der ikke sjæl-

den en Scene, hvori den djærve, uforfalskede

Helt kommer sammen med en Del nar- og

skabagtige Personer af „den fine Portion"

;

Scenen ender saa med, at „vor Helt" for-

lader Selskabet med en Række Kraftsandheder

om dets Unatur og Falskhed — Sandheder,

som Selskabet formodes at have uhyre godt

af, og som derfor fylder den ungdommelige

Læser med den mest kildrende Fryd.

Jakob Knudsens sidste Bog minder ikke

saa lidt om en saadan Knaldscene. P'or

Jakob Knudsen er der en Tendens, en Theori

i det moderne Samfund, der forekommer ham

Løgn og Skaberi i den Grad, at han næsten

ikke kan blive færdig med at udøse sin

Foragt over den — Sprogets stærkeste Slang-

udtryk forekommer ham ikke for stærke, naar

det gælder at afsløre og stemple denne falske

Lære — ja saa forhadt er den ham, at den

endog bliver ham ubegribelig, thi anderledes

kan man vel selv med god Vilje ikke for-

klare Jakob Knudsens Sigtelser mod Theori-

ens Forsvarere, Sigtelser, der gaar ud paa,

at Tilhængerne i Virkeligheden slet ikke tror

paa deres egen Lære: de lader kun som

de gør det, for at fiske „Pøbelens Stemmer",

og naar de har faaet dem — kuske de

andre. „Den moderne Art af Humanitet hc-

staar ikke af andel end del fedeste Valg/lask"

— saaledes siger Forfatteren selv i sin Bog,

S. 230.

Det Standpunkt, Forf. saaledes indtager

overfor de humane Bestræbelser, der i vore

Dage indtager en saa stor Plads i Stats- og

og Kommunalforvaltningen, præger Lovgiv-

ningerne og fylder saa mange selvopofrende

Menneskers private Liv — dette Standpunkt

er tilvisse af Interesse. Eller reltere: det er

egentlig ikke Jakob Knudsens Standpunkt,

der interesserer — i Realiteten har det næppe

større Betydning end Per Degns berømte

Theori om, at „Jorden er flak". Det inter-

essante ligger i, at J. K. — atter i Tilslut-

ning til Per Degn — øjensynlig i sin Bog

taler for en stor Menighed, om hvis ubetin-

gede Sværgen in verbo magistri han føler

sig ganske overbevist — en Menighed, for

hvem Bogen helt igennem synes at være

skreven, og hvis Jubelraab man næsten mener

at kunne fornemme, hver Gang Forf. med

et rigtigt Kraftudtryk nagler de falske Pro-

feter fast til Korset. Man maa derfor gaa

ud fra, at der rundt om i Landet findes en

Mængde Mennesker, der er — paa ingen

Maade overbeviste af Jakob Knudsen, thi

hans Logik overbeviser saa vist ingen — men

paa Forhaand enige med ham, Trosfæller

med ham i hans Syn paa og Bedømmelse

af Humaniteten. Og dette synes mig at

gøre Sagen ikke saa lidt alvorligere. Der

er paa den Maade ved denne Bog ligesom

stukket et Termometer ned i en Del af Sam-

fundets Kultur, og det Termometer synes at

vise, at Temperaturen deri i en betænkelig

Grad nærmer sig Frysepunktet.

Det kunde maaske derfor trods alt være

paa sin Plads overfor „Lærer Urup" at gøre

et Brud paa den Skik, der i de senere Aar

— udenfor det rent politiske Omraade —
mere og mere synes at slaa Rod lierhjemme,

og som synes at vise, at ogsaa andre aande-

lige Termometre, f. Ex. Overbevisningernes

Termometer, staar forbistret lavt for Tiden,

— den Skik nemlig, at lade en Taler sige,

hvad han vil, lade ham stille sig paa hvad

Standpunkt, han lyster, lade ham debitere

de mest haarrejsende Paastande, hvis det

passer ham, uden at det — naar blot Forme)/
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er i Orden — falder nogen Tilhører ind

alvorlig at gaa i Rette med ham, men tvært-

imod forekommer de fleste passende at til-

klappe ham et behersket Bifald — fordi han

dog i det mindste gider gøre sig den Ulej-

lighed at slide i det — ganske ligesom

Jakob Knudsens Bog jo har høstet Klap og

Bifald saa omtrent fra alle Sider.

Alligevel maa jeg erkende, at det er med

en inderlig Uvilje, jeg skrider til at „anholde"

Jakob Knudsens Bog. Thi for at føre en

Diskussion med noget Udbytte maa de to

Parter dog i det mindste have ét Punkt,

hvor de forstaar hinanden; de maa saa at

sige kunne blive enige om, hvad de er uenige

om ; ellers ender Striden let i det rene

Vrøvl eller i blotte Paastande. Men det er

netop her, Holdet glipper overfor Jakob

Knudsen.

Thi han er ikke en Mand, der indrømmer

Humaniteten de og de F'ortrin og til Gengæld

angriber den paa de og de Punkter; han er

heller ikke en Mand, der — som Henrik Ibsens

Brand — i Desparation kaster Humaniteten

over Bord for at bringe noget nyt og for-

haabentlig bedre ind i Stedet. Slige F'olk

kan man tale med, fordi man, hvor uenig

man end for Resten er, dog er enig om,

hvad Humanitet er og betyder. Men hvor

kan man diskutere om Humanitet med en

Mand, der aabner sit Felttog mod sine Mod-

standere med at feje alt, hvad han kan finde

af latterligt, idiotisk, usædeligt og forbryde-

risk sammen i en Bunke, ovenpaa denne an-

bringe Etiketten : Humanitet, og saa hoverende

vende sig om til sine Tilhængere og sige:

„Dér kan I se, hvad Humanitet er".

Og det er netop Jakob Knudsens Frem-

gangsmaade. Humanitetsbegrebets Definition

er efter hans Mening „at anerkende sin egen

Usselhed og saa give alle andre Lov til at

være ligesaa slette" (S. 84) — i sin nær-

mere Udførelse bliver Humanitetstanken for

ham kun Svaghed, Blødsødenhed, Holdnings-

løshed, Mangel paa Evne til at skelne sort

fra hvidt. Ret fra Uret, Dyd fra Last —
kort sagt med et fra Forf.s Yndlingsvendin-

ger hentet Ord: „Fjottethed" i Ordets emi-

nenteste Forstand ; og ud fra disse Definitioner

konstruerer han saa— desværre uden et Glimt

af virkelig Humor — som Humanitetens Yp-

perstepræst en Idiot, saa umenneskelig fjol-

let, at selv Bogens bundkedsommelige Hoved-

figur, Hr. Lærer Urup, synes helt „virkelig"

i Sammenligning med ham.

Og dermed er Humaniteten fældet for Ja-

kob Knudsen ! Heldigvis dog ogsaa kun for

ham og hans Ildtilbedere.

Der er noget trist i at se en begavet For-

fatter med en berømmelig Fortid gaa saa

langt ned i sin Polemik for at ramme —
Himlen maa vide hvem? Naturligvis viser det

sig ved nærmere Eftersyn, at Jakob Knud-

sen ikke er naaet til slige fornuftblottede

Fantasterier, uden at der er en Slags Religion

med i Spillet. Det er Jakob Knudsens

Gudsbegreb, som han i nøje Tilknytning til

Brand vil have afklædt alle humane Adjek-

tiver, og naar Humaniteten saaledes er af

det Onde hos Vorherre selv, maa den natur-

legvis ogsaa forfølges hos Menneskene, der

efter Jakob Knudsen er uløselig bundne til

„Straf, Strænghed, Lov, Tvang, Frygt."

Der kan være nogen Trøst i, at Jakob Knud-

sen uden sin egen nykonstruerede — og for

Resten særdeles taagede — Gud ganske sik-

kert vilde vise sig adskillig menneskeligere

end med bemeldte Gud -— men figura i

hans Bog bliver dog ikke anderledes af den

Grund.

Og hvad stiller han saa op som Mod-

stykke til al denne Jammerlighed, som Hu-

maniteten efter hans Mening dækker over.

Svaret lyder: Aldeles intet ! Humaniteten skal

bare fejes ud — det er det hele. Vi skal

tilbage til de gode gamle Dage, da Bø.-nene

fik Prygl („Klø" hedder det naturligvis hos

J. K.), og Forbryderne blev radbrækkede,

den Gang, da der efter Jakob Knudsens Tro

herskede „Ærlighed og Ægthed" mellem
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Menneskene i Modsætning til de — naturlig-

vis — „fjottede" og „tarvelige Forhold og

Mennesker nu om Stunder".

Ja — hvad skal man egentlig sige til al

denne Tale, der jo er som skabt til at gaa

lige lukt i hele den velsignede Mængde

Mennesker, der altid med største Uvilje hører

om noget nyt, som maaske kunde komme til

at stille Krav til dem selv og deres Penge-

punge, og derfor med Begejstring slutter sig

til den, der med tilstrækkelig Autoritet for-

tæller dem, at det nye er noget latterligt

Bavl, det gamle det ene saliggørende.

En Ting kan man dog maaske sige til

Jakob Knudsen selv:

Søg at bedre Publikum , eller snarere

:

søg at faa det Publikum, De har et saa

ypperligt Tag i, til at ryste gamle Vildfa-

relser af sig, fremfor at bidrage til, at det

tilegner sig ny. Stil derfor ikke op som

Eksempler paa Humanitetens Børneopdragelse

taabelige og ukyndige Forældres taabelige og

ukyndige Forkælelse af deres Børn — dem

har der været Eksempler paa, før Ordet Huma-

nitet nogensinde var nævnt. Stil ikke op som

Eksempler paa Humanitetens Forbryderbe-

handling Røverhistorier om Forbrydertrans-

porter og Forbryderkolonier, som ikke har

og aldrig faar mere med Virkeligheden at

gøre, end Pastor Mortensen har med Hu-

manitet at gøre. Fremhæv ikke som Eks-

empel paa Humanitetens Misgreb meningsløse

Straffedomme, som — hvis de overhovedet

har noget med det virkelige Liv at gøre —
skyldes en forældet Lov fra Tider, hvor

Humanitetsbegrebet i den Forstand, vi andre

bruge Ordet, ikke eksisterede, og som dette

Humanitetsbegreb derfor netop med største

Kraft kræver umuliggjorte. Fortæl ikke sligt

— thi alt dette og meget mere i Deres Bog

har intetsomhelst tilfælles med Sandheden.

Og det er dog Sandheds Erkendelse, det

gælder. Søg derfor at forklare Deres Læsere,

at Humanitet, det er hverken Svaghed, Dum-

hed, Slethed eller Valgflæsk, men det er Ev-

nen til at forstaa sig selv og andre for deri-

gennem at naa til Erkendelse af, hvilke Maal

Menneskene kan og følgelig ogsaa bør sætte

sig fremefter og opefter, og hvilke Midler,

de raader over til at naa disse Maal. Lær

dem, at Humaniteten paa denne Maade peger

mod en Fremtid, lysere, bedre og lykke-

ligere end vi har kendt, en Fremtid, hvor

vi skal være naaet et kraftigt Stykke fremad

mod alt det, som De selv siger kommer til

os fra Gud: „Lys, Sandhed, Glæde, Frihed

og Kærlighed". Vis dem, at Humaniteten

forstaaet paa rette Maade, netop er det æd-

leste Ideal, Menneskene ligefra hin store

Profet fra Nazaret og til den Dag i Dag har

sat sig og kan sætte sig. Og forklar dem,

at de spæde Spirer af denne Fremtids Sæd,

som det er lykkedes gennem Tiderne at faa

plantet i Samfundets stenede Ager, dem gæl-

der det om med nænsomme Hænder at

skærme og beskytte, for at de kan vokse,

trives og bære Frugt, og at den, som søger

atter at dynge dem til med Fortidens Sten

og Slakker, han begaar noget nær den stør-

ste Uret, han kan begaa mod det Sam-

fund, hvori han er sat — allerhelst naar

det er en Mand, som har faaet Evnerne til

at vide fuld Besked med , hvad det er,

han gør.
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VINTERFUGLE
Af Skoleinspektor R. C. MORTENSEN.

DET er vitterligt,

at Nattergalen

og Storken lader Dan-

mark passe sig selv,

naar Sommeren er

omme. De flyver bort

og Ingen ser dem igen,

før „Isen er brusten,

Strømmen og Voven

knuste dens Lænker

med trodsende Magt".

Og med vor berømte-

ste Sanger og vor

populæreste Vildfugl

følger Svalerne og en

Mængde andre benæ-

bede Medskabninger.

Spørg Folk, hvad de

hedder! En kender

Navnet paa een af

Trækfuglene, en An-

den paa et Par af de

andre ; men de Fleste

har ikke Navne at

holde sig til, men blot

en æstetisk Forestil-

ling om, at naar Vin-

teren er draget ind

over vort Land, saa

er der fattigt i Sko-

ven og tomt paa Mar-

kerne ; thi borle er

Fuglene og de kom-

mer ikke tilbage før

langt henne i det nye

Aar.

Og vist er det, at

bort flyver Skare efter

Skare, saa at den, der

har Poesi nok dertil,

kan sende sine Tan-

ker med dem helt ned

Snespurvene kommer de fleste Vintre herned. Paa den lange Vej over Havet

kan de finde paa, naar de ser et Skib, at dale ned paa det for at hvile sig, og de er

da til stor Opmuntring for Mandskabet, idet de kvidrer muntert.
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til .,Ægyptens Kødgryder" og „Afrikas

brændende Lande"; men der bliver ikke saa

helt tomt endda herhjemme, der bliver Fugle

nok at hæfte sin Tanke ved.

Spørg den, der kender til at tage en Dyst

med de stærke Bølger, naar de kantes af

Isen, — han ved, at for hver en Hærskare

af Terner og Viber, der gik Syd paa, kom

der nye Fugle til os Nord fra: Trækfugle

fløj bort; men andre Trækfugle kom til.

Danmark er for de nordligere Egne ganske

og aldeles det, som visse Tropelande er for

Danmark: Værtland for de Fugle, der ved

Efteraarstide, naar Ungerne er voxede til,

faar Rejselyst og stævner mod Syd.

Der er først og fremmest Sangsvanen at

nævne. Mange tænker med æstetisk Rørelse

paa denne besungne Fugl, der „taus hen

over Havet iler, stræber mat sit fjerne Maal

at naa" — de ved fra Digtere, at „naar

den aabner sit bespændte Hjærte, med sin

sidste Tone maa den dø", dø i Længsel

efter den synkende Sol, som den higede

efter, men aldrig naaede. Den er for dem

ikke saa meget et virkeligt Væsen som en

Iklædning af en sentimental Ide, en sørg-

modig Dvælen ved Tanken om at dø med

en af det bristende Haab født Sang paa

Læben. Af Fiskere vilde de kunne faa no-

get andet at vide: Der kommer Tusinder af

Sangsvaner til os; over hundrede Mile borte

har de levet deres glade Sommerliv ved Re-

den med Æg og med Unger, og naar den

yngste kan flyve og ro saa fuldkomment,

som Rejsens Besværligheder forlanger det,

kommer de herned, det er paa den Tid, da

Vinteren har rejst „sit hvide Tell, i Is lig-

ger Store- og Lille-Bælt". Og Fiskerne ven-

ter paa dem, men ikke for Æstetikens Skyld

!

Nej, de tager imod dem med knaldende

Bøsser, og dt myrder for Fode de „konge-

lige Fugle". Det gælder nemlig ikke Stem-

ninger, men Penge. En Sangsvanes Fjer

kan — bedre end dens Kød kan det —

gøres i klingende Mønt, i hvert Fald for

Damepyntens Skyld.

Men Sangsvanen er ikke den eneste Vin-

terfugl, der gør vore Farvande skønne og

som til Tak derfor maa tjene til Skive for

Ildvaabnenes Projektiler. En Mængde Ænder

og Gæs fra Midnatssolens Lande, fra Gelli-

vares Breddegrader, fra den botniske Bugts

Skær og det hvide Havs ensomme Kyster,

ligger „paa Bølger kolde" fra Bornholm og

over mod Hovedlandet, — færdes fra

Blaavandshuk og op langs de hvide Klitters

fattige, men underskønne Egne.

Knortcoaascn er let at kende iblandt dem,

sort som den er paa Hovedet og paa Hal-

sen, hvor den hvide Halvring tegner sig

smukt lysende. Den kommer allerede, før

Høsten er helt forbi, og den bliver her, til

Vaarsæden er lagt i Jorden. Hos Vildt-

handlere ser man den ofte, og der gør man

ogsaa let nok Bekendtskab med den hvid-

pandede Bramgaas og de i Farve meget

variable Bjcrgandcr, der dykker saa nydeligt

og rapt, men som dog ikke altid formaar

at tage sig i Agt for Fiskegarnene, og kom-

mer de under Dykningen ind i dem, druk-

ner de ufejlbarligt. Nu og da hænder det,

at enkelte Bjergænder finder saa megen Be-

hag i at være hernede, at de trods Bøsser

og Net tager den Beslutning at blive her,

mens alle Kammeraterne, naar det er bleven

Vaar, gaar tilbage mod de Egne, de kom

fra. Det gør Lommen ikke ; den elsker alene

sit Hjemland, lader sig ikke bedaare af den

danske Skønhed og søger derfor ufravigeligt

hjem igen, naar Tid er.

For den, der bor ved Havet, er det lyste-

ligt at se de mange Vinterfugle svømme og

dykke og flyve mellem vore hjemlige Stand-

fugle; men det er ikke Hvermands Sag at

færdes ved de aabne Kyster, naar Hr. Boreas

eller en anden kølig Kraftkarl leger med

Bølger og Baade. Inde i Landet derimod

fjæler man sig bedre, helst mellem Bakkerne

og i de store Skove. Dejlig er Skoven,

262 -



- — == Vinierfug le —^ -^^-^

naar det er Sommer, men ikku mindre dej- Vaar og ønsker os alle Droslerne hjem igen;

lig —• paa sin Vis — om Vinteren, hvad men samtidig dermed har vi til Erstatning

enten de nogne Grene staar tegnede med faaet Skarer af dem herned fra Broderian-

skarpe Konturer mod den kolde Luft eller dene, hvor sommerkærc Sjæle gaar og ønsker

Sneen tager sig paa at klæde dem i Hvidt. dem hjem til sig; det kerer vi os dog ikke

Mest betagende er den, naar Stormens mæg- videre om, derimod spiser vi ganske roligt

tige Koraler suser gennem Kronerne ; men vore Frænders Sangere, og som for at dække

ogsaa i rolige

Timer, under

Vindstille, er

det værd at

dvæle derude,

— der kastes

altid en sær

Charme over

de Timer, man

lever bort mel-

lem Stammer-

ne.

Og her kan

Fuglene live op

i Stilheden saa

godt som paa

nogenSommer-

dag. Den laad-

denbenede

Musevaage er

en sikker, men

meget stilfær-

dig Gæst, en

og anden Ugle

h'gesaa ; men

Lom.

Lommernes rette Element er \'andet. De dykker ned i det og farer dybt

under Vandspejlet afsted efter Fiskene, deres egentlige Fode. \'il de flyve,

holder de mest af at skure sig fremad oppe paa et fremstaaende Klippe-

stykke og derpaa stede sig ud i Luften.

over det, kal-

der vi dem

saa med et

andet Navn

:

Kramsfugle

hedder de, naar

despises, Dros-

ler derimod,

naar de besyn-

ges.

Saa er der

Poldfuglen, saa.-

ledes kaldet,

fordi den har

en Nakketop,

der kan rejses

om en Pold —
Puld, siger vi

nu om Dage

helst, i hvert

Fald naar vi

tænker paa

Hatte. Rønne-

bærshane hed-

der Fuglen og-

det er dog ikke dem, der i og for sig saa, og det Navn er malende: Prægtigt far-

forandrer Skovens Fysiognomi ! Hvilket vet lyser den op i Rønnetræerne, mens den

myldrende Liv Kvakerfinkenie kan give, ivrigt „plukker af de røde Bær". Siden-

naar de i Flokke roder Jordoverfladen op svansnavnets Berettigelse — Silkehale alt-

for at finde Frø, eller naar de slaar sig saa — kan der tvistes om.

ned i Trætoppene, og hvilket fremmedartet Sære Sagn gaar der om denne Fugl. Den

Syn, naar en Flok Krognah eller Dompapper skal, ifølge Folketroen, kun vise sig hvert

giver Gæsteroller i deres prægtige, røde Fjer- syvende Aar, og dens Tilsynekomst varsler

dragt! Krig og andet Ondt. Aaja, 1847—48 og

Droslen har vi om Sommeren, og saa 1849— 50 var der Sidensvanser i ualmin-

synger vi om, hvorledes den „slog i Skov deligt store Masser her i Landet, men det

sin klare Trille" ; kan hænde, vi gør det var der ogsaa 1866— 67 og vel en og an-

ogsaa om Vinteren, hvis vi længes mod den Gang senere.

263



Vinterfugle

De yngler flest i det høje Norden op ad

Polarkredsen til, men ogsaa et godt Skub

sydligere. Naar Ungerne er blevne store,

gaar Rejsen for sig. I Oktober er Siden-

svanserne naaede til Stockholm, og saa kan

vi snart vente dem hos os, hvis de da det

Aar agter at komme saa langt mod Syd.

I de Egne, der ligger nærmest Sverige, ser

man dem ret ofte, i andre kan der gaa

mange Aar, uden at man ser noget til dem.

Deraf paa den ene Side Frygten for, at de

varsler Ondt, og paa den anden Side Manges

Begejstring over dem som Aabenbarelser fra

fjerne, fra ukendte Egne.

„Lad Vinteren kun være streng og haard",

— den er betagende skøn tillige, og til dens

mest henrivende Sider hører den, at den

lokker Fugle til os, og deriblandt mange,

der i Farvepragt og Formernes Skønhed

saavelsom i Bevægelsernes Ynde eller karak-

terfulde Ejendommelighed giver vore Tanker

nyt Stof, vort Sind nye Indtryk.

Sneuglen yngler talrigt i Polcgnenc;

men den kan paa sit Vintertræk naa ikke alene til Danmark,

men endog langt .sydligere. En vældig sior

og meget smuk Fugl.
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Det seneste Portræt af Prof. F. Vcrmohren.

ET PAR MINDEORD OM FREDERIK VERMEHREN
Af Professor Carl Thomsen.

PROFESSOR Frederik Vermehren, den

danske Malerkunsts Nestor og en af

dens mest udprægede Skikkelser, er i

disse Dage død i en Alder af 87 Aar.

I et Brev, som Vermehren sidste For-

aar skrev til mig, hedder det: „Jeg selv

har det kun smaat. Det kan jo ikke

være andet, da jeg snart fylder 86 Aar.

Jeg maler lidt endnu; men xMalerkassen

bliver snart lukket."
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Saaledes skete det ogsaa. — Det ei

Resignationens Sprog, der taler ud af

disse Linier, et vemodigt ?"arvel til Livet

og den Livsgjerning, som han ærlig og

trofast havde helliget sig til gjennem sit

lange virksomme Liv, og med hvilken

han nu føler, han staar i Begreb med at

tage Afsked. Kunsten at resignere er

ikke den letteste at nemme i Livet, og

vel mindst for en Kunstner, der fra sin

tidligste Ungdom og op til Alderdom-

mens Dage har levet et rigt og skjøn-

hedsfyldt indre Liv, og som endnu føler

sin Virketrang nogenlunde usvækket.

Man saae endnu paa sidste Aars Ud-

stilling to Billeder af Vermehren, to Stu-

dier, som i forbausende Grad vidnede

om Kunstnerens skarpe Øje og sikkre

Haand, og om hvilke man mindst ai

Alt skulde kunne tænke sig, at de var

malede af en Olding paa 86 Aar. 1

Virkeligheden bar de saa lidt Præget af

Senilitet, at man snarere skulde have

troet, det var Arbejder af en Mand i

sin bedste Alder; det samme kjærlige

lii H'ininicl FisUcr ved Siranden.

Blik paa Naturen, den samme forbløf-

fende Formsands og Omhu for enhver

Enkelthed, kort sagt de samme Egen-

skaber, som fra første Færd har karak-

teriseret Vermehrens Kunst, var endnu

tilstede.

Jeg skal iøvrigt ikke komme ind paa

at værdsætte Vermehrens Kunst. Den er

forlængst værdsat og tilhører Kunst-

historien. Det er kun min Hensigt med
disse Linier at fæstne Mindet om min

kjære, afdøde Ungdomslærer.

Mit Bekjendtskab med Vermehren stræk-

ker sig over 45 Aar. Jeg havde den

Lykke strax som ung Student at be-

gynde min kunstneriske Uddannelse

under hans Vejledning og senere at

kunne fortsætte den under min Studietid

paa Akademiets Skoler. Gjennem hele

mit Liv har jeg følt mig i en dyb Tak-

nemmelighedsgjæld til min gamle Lærer

for Alt, hvad han i mine Læreaar har

været for mig. Den samme Følelse,

formoder jeg, nærer de fleste af hans

mange Elever, navnlig de ældre.

I 1865 ansattes

Vermehren som As-

sistent paa Akade-

miets Modelskole.

Hvem af hans da-

værende Elever min-

des ikke hans ejen-

dommelige støtte

Personlighed med det

smukke kraftige Ho-

ved og det alvorlige,

lidt melankolskeBlik!

Hvem husker ham
ikke, naar han med
et Par opmuntren-

de Ord traadte hen

til Staffeliet og be-

gyndte sin indtræn-

gende Korrektion,

der, skjøndtden først
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og
I

fremmest

lagde an paa

Helheden og

Bevægelsen,

dog ikke lod

nogen nok saa

lille Fejl upaa-

talt!

Han talte me-

get og gjerne

med sine Ele-

ver. Han hav-

de i sjelden

Grad Ordet i

sin Magt og

mestrede Spro-

get fyldigt og

formfuldt.

Hans Tale var

ofte aandrig,

altid underhol-

dende; man
mærkede hur-

tigt den gjen-

nemdannede

og belæste

Mand, der gjer-

ne citerede den

lyske Guldal-

ders Litteratur

og havde etind-

gaaendeKjend-

skab til vore

egne Klassikere. Ikke for Intet var han i sin

Tid dimitteret fra Sorø Akademi, som just i

den Periode havde Ingemann til Direktør,

Den gamle Digter paavirkede og støttede

ham paa forskjellig Maade i Brydnings-

aarene. Vermehren glemte aldrig, hvil-

ken Ven han havde haft i Ingemann.

Vermehren indpræntede først og sidst

sine Elever Kjærlighed til Naturen. Lige-

som han var stræng mod sig selv, var

han stræng i Fordringerne til de Unge.

Mindst af Alt taalte han Sløseri og

lin unK Dame ved sit Skrivebord

Jadskeri, og han lagde ikke Fingrene

imellem, hvor han mærkede det. Al

Routine og al overfladisk Virtuositet var

ham inderligt imod. „Han vil være Rem-

brandt, inden han kan knappe sine

Buxer" var et drastisk Udtryk, som

han yndede at bruge om slige Elever.

De nyere Retninger i Malerkunsten havde

han vanskeligt ved at forstaae og mang-

lede vel ogsaa flere Forudsætninger for

at kunne bedømme retfærdigt. Han skrev

til mig i 1889 nogle Ord, der i høj Grad
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var karakteristisk for hans Sj^n paa Bryd-

ningen mellem Gammelt og Nyt i Kun-

sten: „Man skulde, naar man seer den

nye Retnings Frembringelser i Billed-

kunsten, næsten troe, at Verden var et

stort Hospital, hvor Patienternes Tanker

og Følelser kun naaede til Sygestuernes

Loft, og at det Sjælelige i Form af

Drømme, Anelser og Længsler mod en

ukjendt Verden fuldstændig beroede paa

en Fiktion — kqrt sagt at det, vi hidtil

har kaldt Poesi, er en stor Løgn".

Under Verdensudstillingen 1878 rejste

jeg til Paris i Selskab med Vermehren

og Jørgen Roed. De var dengang begge

Professorer ved Akademiet, Roed 70 Aar,

\^ermehren 15 Aar yngre. Det var ret

betegnende, at medens Roed med sit

mere modtagelige og letbevægelige Sind

strax viste sig paavirket af alle de Ind-

tr3'k, der mødte os ved Synet af den

nyere franske Kunst — ja ved vort første

Besøg paa Salonen bogstavelig talt faldt

mig om Halsen af Henrykkelse over alt

det Nye og Ukjendte, han her for første

Gang fik at see, — havde Vermehren

svært ved at forsone sig med alle de

fremmede S^msmaader, og det varede

længe, inden han kunde indstille sine

jævne danske Øjne paa de uvante Fæ-

nomener og gjøre sig fortrolig med
dem. Det lykkedes vist aldrig tilfulde.

Ligesom Vermehren var ærlig og al-

vorlig i sin Kunst, saaledes var han det

ogsaa som Menneske i al sin Færd.

Livet og F"orholdene havde tidlig lært

ham at være flittig og arbejde jævnt og

støt istedenfor at sidde med Hænderne i

Skjødet og vente paa, at Stemningen og

Inspirationen skulde indfinde sig, saa-

ledes som saa mange Kunstnere gjøre.

Og dog havde han i sine yngre Dage
mange Anfægtelser, som svækkede hans

Arbejdskraft. Han led til Tider meget

under Mismod og Mangel paa Tillid til

sig selv og sit Kunstnerkald, maaske
ogsaa under Bekymringer for at skaffe

Brødet til sin store Børneflok. Jeg hørte

ham ofte i den Periode beklage sig over

Kunstnernes Kaar og bebrejde sig, at

han ikke heller var bleven en dj^gtig

Haandværker. Det følger jo af sig selv.

at han trods sin ihærdige Flid brugte

lang Tid til sine omhvggeligt gjennem-

førte Billeder; Interessen for Kunst var

endnu ikke trængt igjennem til Folkets

bredere Lag; udover Salget til Galleriet

og til nogle faa Rigmænd og Samlere

var der ikke sj'nderligt Haab om at blive

af med sine Billeder, naar de skulde ho-

noreres efter Fortjeneste.

Medens jeg en Tid arbejdede i hans

Atelier, har jeg selv oftere været Vidne

til, hvor nedtrykt hans .Sind kunde være,

men ogsaa, hvor hurtigt hans Mismod

forsvandt som Dug for Solen, naar Høyen
traadte ind ad Døren og udtalte sig op-

muntrende og paaskjønnende om de Ar-

bejder, der stod paa Staffeliet. Jeg erin-

drer, at et af dem var en Gjentagelse af

det dejlige Billede, som han nogle Aar

forinden havde faaet Udstillingsmedaillen

for, „Huslig Syssel i en Bondestue", hvor

den gamle Bedstemoder bælger Ærter,

medens den lille Pige læser sine Lektier

siddende paa Dørtrinet. En anden Gang
var det et Dameportræt, jeg husker ikke

hvilket, men jeg erindrer, at jeg hørte

Høyen rose det i høje Toner og mærkede

efter hans Bortgang tydeligt den Virk-

ning, Besøget havde haft paa Vermehrens

Sindsstemning. Jeg fik ved disse Lejlig-

heder et klart Begreb om, h\'or stor

en Autoritet Høyen var for Datidens

Kunstnere.

Vermehren maatle opleve, inden han

selv gik bort, at see den danske Kunst

lide smertelige Tab indenfor den Kreds

af Kunstnere, som skyldte ham deres

første Uddannelse. Allerede 1906 døde
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hans Efter-

mand som

Professor

ved Akade-

miet, Aug.

Jerndorff,ef-

ler kun at

have be-

klædt Em-
bedet i faa

Aar, 1908

hansSviger-

søn Frans

Henning-

sen, og nu

for faa iMaa

neder sider

hans mest

begavede

Elev, P. S.

Krøyer, alle

Tre medens

de stod i de-

res Mand-

doms Al-

der. Hvor

mange har

han ikke

maattet føl-

ge tilGraven

af Dan-

marks be-

tydelige

Mænd, som han i sit lange Liv har været

knyttet til, medens han selv fik Lov at

fuldende Løbet og afslutte sin betydnings-

fulde Livsgjerning langt over Støvets Aar!

Derfor er ogsaa Sorgen over hans Bort-

gang mildere og uden Bitterhed; de der

Uusliij; Syssel i cii Bondestue.

har kjendte ham og holdt at ham som

deres Lærer, vil bevare ham i taknemme-

lig Erindring, og hans trofaste Arbejde i

Skjønhedens Tjeneste vil sikkre ham en

værdig Plads i den danske Kunsts Hi-

storie.

<^S-<8^
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FORTSATTE BETRAGTNINGER OVER RIGSRET OG
MINISTERANSVAR

Af fhv. Højesteretsjustitiarius C. V. Nyholm.

I
Tilslutning til en tidligere Artiker) i

nærværende Tidsskrift om det i Over-

skriften anførte Emne, i hvilken jeg bl.

a. dvælede ved Spørgsmaalet om An-

klagemyndigheden og om Rettens Sam-

mensætning, skal jeg i de efterfølgende

Blade undergive disse Forhold en noget

videre gaaende Prøvelse og i Forbindelse

dermed, under Hensyn til en eventuel

Grundlovs Revision, henstille nogle

Punkter til Overvejelse ved en kommende
Omordning af dem.

Som i min Artikel allerede søgtes be-

grundet kan det — afset fra den Stats-

overhovedet**) forbeholdte, men saa sjel-

den benyttede Adgang, ikke bestrides, at

det er Folkerepræsentationen som saa-

dan, hvem det i mødende Tilfælde ikke

mindre som Ret end som Pligt tilfalder

at rejse Anklage mod Ministrene, fun-

gerende saavel som afgaaede, for deres

Embedsførelse, og dermed er Sagen af-

gjort i de faa Stater, i hvilke som t. Eks.

i Grækenland Repræsentationen ikkun

bestaar af ét Kammer.
Tvivlen angaar blot de Lande, — for

Øjeblikket rigtignok saa godt som alle

*) Gads danske Magasin: Oktoberheftet 1909.

**) Da Kongen efter Grundlovens § 13 udnæv-

ner og afskediger sine Ministre, har Tiltaleretten

for ham (o : det til enhver Tid fungerende Mini-

sterium; kun Betydning, forsaavidt Ansvar geres

gældende for tidligere Embedsførelser, medens den

af Folkethinget lillige kan benyttes som Kamp-

middel til at fremtvmge et upopulært Ministeriums

Afgang, naar alle lempeligere, saasom Afstem-

ninger, motiverede Dagsordener og Mistillidserklæ-

ringer have vist sig virkningsløse

Evropas konstitutionelle Stater*) — som
hylde Tokammersystemet; thi under

dettes Herredømme finder man en Mængde
forskellige Ordninger, som imidlertid lade

sig samle i tvende Hovedgrupper.

1 den talrigste af disse Grupper, jeg

nævner England, den nordamerikanske

Union, Frankrig, Italien, Holland, Bel-

gien, de pyrenæiske Kongeriger, Dan-

mark og med fornøden Forbehold Norge

o. fl., tilkommer Paatalen alene det af

umiddelbare Folkevalg fremgaaede Kam-
mer, medens det andet Kammer hyppig

udgør Rigsretten, hvorom nærmere ne-

denfor.

I ganske faa Stater, bl. a. Bayern

(Forfatningsloven 30. Marts 1850) og

Kurhessen, er Paatalemyndigheden over-

draget begge Kamrene i Forening, saaledes

at der altsaa ligesom ved Lovlorslag ud-

kræves en fælles enslydende Beslutning

af dem.

Efter den tredje Ordningsmaade, for

Tiden repræsenteret af Prøjsen, Østerrig

og Rumænien (Forfatningsloven af 1866,

Lov 2. Maj 1879), kunne Kamrene hver

for sig, frit og uathængigt af hinanden

sætte Ministrene under Anklage**).

*) Norge indtager, som bekendt, en Særstilling.

Egentlig maa Etkammersystemet siges at være

tilstede; thi „Storthinget" er Landels repræsentative

Forsamling, og det er til dette alene, at Valgene

udskrives og foretages ; men eflerat Thinget efter

Nyvalg atter er traadt sammen, indvælger det en

Fjerdedel af sine 1
1
4 Medlemmer i del saakaldte

„Lagthing", medens den tilbageværende Trefjerde-

del danner „Odelsthinget".

*•) Som en fjerde Variation kan endnu nævnes

den i Sverige efter Regeringsformens § 106

foreskrevne Frcmgangsmaade, præget af den

svenske Statsforfatnings middelalderlige Mærke,

hvorefter det er det med Medlemmer fra begge
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Blandt Statsretslærerne har der, som

rimeligt er, staaet megen Strid om, hvilken

af disse Ordningsmaader Prisen skulde

tilkendes.

Naar det for den førstnævnte Gruppes

Vedkommende betones, at kun det folke-

valgte Kammer er det sande Udtryk for

Statsviljen*) skylder man Beviset for denne

Paastand, og naar man paaberaaber sig,

at saadant jo naturlig maa følge af, at

det andet Kammer, Overkammeret -»prin-

cipnuessigt« bør være Rigsdomstol, saa

kan dette hverken erkendes at burde være

principmæssigt eller overhovedet at være

heldigt.

Fordringen om samstemmende Beslut-

ning af begge Kamre maa ligefrem be-

tragtes som forfejlet og meningsløs.

„Gøres Anklagen, bemærker bl. a. Sa-

muely**), afhængig af Kamrenes overens-

Kamre besatte „Konstitutionsudvalg", som paa

egen Haatid kan beordre Justitsombudsmanden at

saggive Ministrene for Rigsretten, naar de i §en

fordrede Betingelser foreligge.

*) Grundtanken for Tokammersystemet er for-

mentlig:

i det ene Kammer — Overhuset, Senatet,

Magnaternes Hus, Landsthinget, Førstekammer —

at samle de arvelige Slægtrepræsentanter og Mænd,

som ved deres Stillinger i Samfundet, Formue,

Alder, Indsigt og desl. eller ved at skylde deres

Udnævnelse særlig dertil udpegede Vælgere, antages

fortrinsvis egnede til at værne om det bestaaende

og yde Betryggelse for Samfundets jævne og ro-

lige Gang;

og i |det andet Kammer — Deputeretkamret,

Repræsentanternes Hus, Andetkammer, Folkethin-

get — de ved umiddelbart Folkevalg med lav

eller ingen Census kaarne Mænd som Fremskrid-

tets og Bevægelighedens Ordførere.

Men fra Statsideens Standpunkt er den ene ai

disse Retninger lige saa uundværlig som den an-

den, og i Landets Befolkning indtager de konser-

vative Borgere en lige saa berettiget Plads som

de fremadstræbende.

**) Samuely : Das Princip der Miniserverant-

wortlichkeit S. 69 jfr. Professor Matzens Sfatsret

S. 145.

stemmende Vedtagelse, bliver den ikkun

altfor let illusorisk, og den hele Ansvar-

lighed et blot Skin. En Forstaaelse om
Anklagen mellem de tvende af saa af-

vigende Bestanddele dannede Repræsen-

tationer vil næsten stedse være umulig.

Men derved vilde en Minister, som i at

følge en statsfarlig og fordærvelig Ret-

ning støttede sig til det ene Kammer,

og som, idet han viede sig til det i

dette herskende Flertals Interesser, til-

sidesatte og krænkede det andet, være

sikret mod enhver Anklage". For at

tale med en anden Forfatter vilde det

kunne komme dertil, „at Lovene, som

retlig kun kunne ændres eller ophæves med

begge Kamres Samtykke, faktisk ustraffet

kunde brydes med ét af Kamrenes Bil-

ligelse."

Nej sikkerligt! dersom Ansvarligheden

skal være mere end en blot Paradehest

i den skrevne Forfatningslov, vil den

rette Ordning være den, at der indrøm-

mes „hvert af Kamrene fuld og af hin-

anden uafhængig Handlefrihed paa dette

Omraade", og er det end saa, at der

paa Grund af Overkamrets hele Sam-

mensætning og Stilling kun som sjælden

Undtagelse vil kunne ventes, at det vil

gøre Brug af sin Ret og tage Initiativet

til en Ministeranklage, saa er der dog

altid en Mulighed derfor tilstede, og

denne Mulighed allerede vil virke af-

dæmpende og modererende paa det an-

det Kammers Flertal og en sig til dette

støttende Regering og derigennem be-

trygge Mindretallet mod fuldstændig Pris-

givelse og Tilsidesættelse.

Som Idealet for en Rigsret, der skal

kunne fyldestgøre sin høje Opgave, have

de Forfattere, som have behandlet Sa-

gen, opstillet Kravet om, at Retten ud-

rustes med tilstrækkelig saavel juridisk
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som politisk Indsigt til at kunne skonne

over Ministrenes Styrelse i dens Sam-
menhæng og dens Enkeltheder, at den

besjæles af upartisk Vilje til at dele Sol

og Vind lige mellem Parterne, ikke min-

dre under selve Rettergangen end ved

Paakendelsen, og endelig, at Dommerne
sættes til at virke under saadanne Vil-

kaar, at de intet have at frygte eller

haabe af deres Stemmegivning.

At gennemgaa alle de Afskygninger,

under hvilke de forskellige Lovgivninger

have søgt at nærme sig dette Ideal, vilde

her føre til altfor uforholdsmæssig Vidt-

løftighed, men begrænser man sig der-

for til de vigtigste og os nærmeststaaende,

kan der skelnes mellem følgende Hoved-
former.

7. Domsmagien i Rigsretssager tillagt

Førstekaniret.

Her mødes England, hvor Overhuset,

den nordamerikanske Union, Frankrig

og Italien, hvor Senatet, og Ungarn,

hvor Magnaternes Hus, gennem et Ud-
valg paa 36 Medlemmer af dets egen

Midte, udgøre Rigsretten for de for samme
indstævnte Sager.

Det er forstaaligt, at Ordningen
i

England — det Land, hvorfra den ny kon-

stitutionelle Statsret har bredt sig over

Evropa — ogsaa paa dette Punkt har

fristet andre Stater til Efterligning, end-

skøndt de manglede de tilsvarende For-

udsætninger. Flertallet i det engelske Over-

hus udgøres jo f. T. af arvelige Peers,

om hvem det visselig gælder, at de, som
ovenfor anført, have „lidet eller intet at

frygte eller at haabe" af vekslende Re-

geringer eller lunefulde Vælgere. Det

tæller stedse blandt sine Medlemmer flere

af Englands ypperste og skarpsindigste

Retslærde*), hvis Stemmer der sædvane-

*) Det er fast Praksis, at de Mænd, som har

beklædt de højere Dommerstillinger ved Retterne,

mæssig af Husets øvrige Medlemmer til-

lægges fortrinlig Vægt i alle Retsspørgs-

maal, og fra ældgammel Tid er det til-

lige under visse Forudsætninger øverste

Appelinstants i alle civile og kriminelle

Sager fra hele det brittiske Rige, saa at

Dommerhvervet altsaa i Tilfælde af Rigs-

retsanklage ikke er en blot „for Til-

fældet" overdragen Virksomhed.

Men disse Betingelser fattes anden-

steds; vistnok ikke for den politiske Ind-

sigt, men for den retlige, der dog maa
stilles i første Række, haves der i Fast-

landssenaterne som saadanne kun ringe

Garanti, uagtet den paakræves desto

stærkere, jo videre Anklageomfanget

sættes. Og kan man end se bort fra,

at et Førstekammer efter dets Oprin-

delse, forsaavidt det hidrører fra Konge-

valg, kvalificerede Vælgere eller høj

Samfundsstilling, under kritiske Forhold

ofte paa Forhaand vil være tilbøjeligt til

at tone konservativt Flag, saa tør man
dog ikke underkende Vægten af Samue-

lys*) alvorlige Ord: „Som en politisk

og trods sin tilbagetrukne Stilling dog

ikke af Partiinteresserne uberørt Kor-

poration kan Senatet allerede af den

Grund ikke i og for sig yde Betryggelse

for en fordomsfri, objektiv Bedømmelse,

at det staar i snart venskabelig, snart

fjendtlig Berørelse med Regeringens Orga-

ner, og fordi dets Medlemmer kunne blive

kaldede til at dømme om Forholdsregler,

til hvilke de forud har givet deres Stemme

eller som de alt paa en eller anden Maade

har billiget eller misbilliget. Et Senat er

ikke og kan ikke være upartisk Dom-

mer; thi efter dets Stillings Natur maa

det som politisk virkende Organ danne

deriblandt Lordkanslerembedet, ved deres Afgang

udnævnes til Peers eller arvelige Medlemmer af

Overhuset.

*) Anførte Sted, S. 67.
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sig en Dom om den anklagede iMinister,

endnu forinden det kaldes til at afgive

Kendelse som Rigsretsdommer."

2. Domsmaglcn tillagt Statens almindelige

øverste' Domstol.

Dette System anvendes bl. a.

Holland, Belgien, Prøjsen, Rumænien ogi

i det væsenlige i Grækenland*) ligesom

det ogsaa var gældende i Danmark i

Tidsrummet fra iVIarts 1848 til 5. Juni

1849 og for Island (Lov 5. Januar 1874).

Om man nu end næppe tør betvivle

en saadan dannet Rigsrets juridiske Ind-

sigt, saavidt Statslovene og disses An-

vendelse angaar, saa stiller Forholdet sig

noget anderledes, naar man spørger om
dens Evne til fuldt og efter deres vir-

kelige Lødighed at lade de Opportuni-

nitetshensyn, under hvis Tryk en iMi-

nister ofte, især naar de politiske Bølger

gaa højt, kan være nødsaget til at tage

afgørende Beslutninger og handle, veder-

fares Retfærdighed. Og den af mig of-

tere citerede Samuely har vel ej heller

helt Uret, naar han udtaler Frygt for,

at i hvert Fald adskillige af Dommerne

ikke ville besidde den tilstrækkelig øn-

skelige Selvstændighed og Uafhængighed,

saa længe Medlemmerne alene udnæv-

nes af Kronen**), der vil have det i sin

*) Efter Lov 12. Decbr. 1886 bestaar den

græske Rigsret af Præsidenten for Højesteret

(Areopagus) og 12 Dommere, udtagne ved Lod-

kastning: 2 for Areopagus og 2 fra hver af Ri-

gets 5 Overretler.

**) Efter Art. 158 i den nederlandske Forfat-

ning ger Generalstaternes Andetkammer, saa

snart der indtræder Embedsledighed i Højesteret,

Forslag til Pladsens Besættelse ved at opstille 5

kvalificerede Kandidater, blandt hvilke da Kronen

træffer Valget.

Ogsaa efter den belgiske Forfatning har Re-

præsentationen en vis begrænset Indflydelse paa

Højesterets Sammensætning — jfr. Forfatnings-

lovens § 99.

Magt at vælge og vrage mellem Per-

sonlighederne, ligesom der, selv om Dom-

merne ere uafsættelige, dog staar Re-

geringen en Del Midler til Raadighed,

som kunne øve et misligt Tryk paa^Dom-

merne.

). Førstekammer og øverste Domstol i

Forening Rigsret enten in pleno eller Udvalg.

Saaledes finde vi Ordningen foruden i

enkelte tyske Stater (bl. a. Baden) i

Norge, hvor Rigsretten dannes af samt-

ige Lagthingets 28 Medlemmer og hele

Højesteret med f. T. 10 Dommere, med

stærk Udskydningsret saavel for Ankla-

gede som for den offenlige Anklager, og

som det synes med sær Forkærlighed i

Danmaric, hvor Systemet under forskellige

Tillempelser*) gaar igen i alle de For-

fatningsomdannelser, som siden Juni

Grundloven have afløst hinanden, indtil

vor nu gældende Grundlovs § 68, hvis-

følge Rigsretten, som alt i forrige Artikel

anført, bestaar af Højesterets 13 Med-

lemmer og et tilsvarende for 4 Aar ad

Gangen ved almindeligt Flertalsvalg af

Landsthingets 66 Medlemmer af dets egen

Midte opnævnte Dommere.

Gennem dette Blandingssystem har

man aabenbart villet imødegaa de Ind-

vendinger, som have kunnet fremsættes

mod hver af de tvende først fremstillede

*) Efter Juni Grundlovens § 72 havde Rigsret-

ten 8 Medlemmer fra Højesteret og lige saa mange

fra Landsthinget. Forfatningsloven af 2. Oktober

1855 for Monarkiets Fællesanliggender skabte en

Rigsret med 5 Medlemmer Ira den for disse lov-

givende Forsamling, Rigsraadet, og 10 Dommere

tilsammen fra Kongerigets Højesteret og den sies-

vig.«;ke og holstenlauenborgske Appellalionsret. I

Henhold til Forfatningsloven af 18. November 1863

for Danmark og Slesvig sammensattes Rigsretten

af hele del dansk slesvigske Rigsraads Lands-,

thing (83 Medlemmer) og 9 Dommere, de 6 fra

Danmarks Højesteret og de 3 fra Appellationsretten

i Flensborg.
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Ordningsmaader for sig. men Spørgs-

maalet bliver, om man itcke netop heri-

gennem, idet mindste saa længe der ikke

er truffet særlige Korrektiver"*) derimod,

har tilvejebragt en Domstol, ved hvilken,

om end i modificeret Maal, vil klæbe de

ved begge, for hver især, paapegede

Brist.**)

4. Den øsierrigske Ordning i Medfør

af Ansvar]igJiedslovens §§ j6-ip.

falder derimod udenfor de tre ovenan-

førte Rammer, idet Rigsretten, eller, som

den i Østerrig benævnes, „Statsdom-

stolen", dannes paa den Maade, at

hvert af Monarkiets tvende Kamre for et

Tidsrum af 6 Aar vælger 12 „uafhæn-

gige og lovkyndige" Statsborgere fra de

i Rigsraadet repræsenterende Landsdele,

hvilke dog ikke maa have Sæde i no-

get af Husene. Af disse 24 Dommere,

som af deres Midte vælge en P'ormand,

kan den Anklagede, eller, hvis der er

flere Anklagede, da disse i Forening saa-

velsom Anklagemyndigheden udskyde

hver indtil 6 Medlemmer — dog ikke

Formanden — uden at angive Grunde,

saaledes dog at blandt de tilbageblivende

Tallet af de fra hvert Kammer indvalgte

bliver lige stort. Udøves Udskydnings-

retten enten slet ikke eller ikke fuldt ud,

*) herom nærmere nedenfor.

**) En sælsom Modsætning til Evrcpas nyere

Rigsretsordninger frembyder, Sverige. I Felge

Kegeringsformens i5§ 102-106 tage i Rigsretten

Sæde: Præsidenten i Svea Hofret som Formand,

Præsidenterne i alle Rigskollegierne og den ældste

Raad i hvert af disse, de fire ældste Medlemmet

af Højesteret (Justitieraader), de to øverste Be-

falingsmænd henholdsvis for Stockhølms Garnison

og den ved Hovedstaden stationerede Flaadeafdeling

samt endelig de to ældste Raader af Svea Hofret.

I denne Sammensætning synes endnu tildels at

spøge den middelalderlige Tankegang, at en prl-

viiigeret Person som en Minister alene bør kunne

dømmes af sine Standsfæller eller nærstaaende

af disse.

formindskes Dommertallet ved Lodtræk-

ning saaledes, at der bliver 12 Dommere

tilbage, lige mange fra hver at Rigsraa-

dets Afdelinger.

*

Det skønnes nu klarlig nok, at der

gennem denne Ordning er lagt an paa

Tilvejebringelsen af en uhildet og af Re-

gering og forbigaaende Folkestemninger

saa lidet som muligt paavirket Rigsret.

Derfor indtræder intet selvskrevet Med-

lem enten tra de højere Domstole eller

nogen af Rigsraadets Afdelinger*) ; men

alle Rigsrettens Medlemmer hidrøre fra

Valg; derfor deltage begge Rigsraadets

Kamre med fuld Ligeberettigelse i Val-

get; derfor maa overhovedet ingen, som

er Medlem af Rigsraadet, samtidig være

Medlem af Rigsretten, og derfor gælder

Valget for et begrænset Tidsrum og

foretages periodisk uden Hensyn til, om
der er Udsigt til nogen snarlig fore-

staaende Rigsretsanklage.

Ogsaa Kundskab til Lov og Ret og

politisk Indsigt har man stræbt at tilføre

Domstolen; derfor ere Valgene lagte i

Hænderne paa to saa anselige Vælger-

klasser som hvert af Rigsraadets Kamre,

og derfor er Valgbarheden knyttet til

det Vilkaar, at Valgkandidaten er en

„uathængig og lovkyndig Statsborger".

Men her er unægtelig Ordningens

Achilleshæl. Istedenfor at opstille et saa

ubestemt Valgbarhedskrav som „Lov-

kyndighed" vilde det for virkelig at sikre

sig dennes selvfølgelig uundværlige Til-

stedeværelse hos i hvert Fald en Del af

Rigsrettens Medlemmer, vistnok vise sig

*) Her kan mindes om en Udtalelse fra Grev

Holstein Ledreborg fra 1889: „at kalde Mænd fra

Rigsdagen iimiJdelbarl til Sæde i Rigsretten, vilde

jo være at indsætte Mænd, som enten vare Mi-

nistrenes Medskyldige eller argeste Modstandere,

til deres Dommere."
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langt virksommere ved Siden af den

østerrigske Ordnings to store Vælgerkor-

porationer — hos os altsaa Rigsdagens

2<ie Thing — at danne en tredje, jævn-

byrdig Korporation, væsenlig bestaaende

af de overordnede Retter, med Adgang

til af sin egen Midte at vælge lige saa

mange Rigsretsmedlemmer som enhver af

de to andre Korporationer — altsaa 7^ af

Rettens Dommere. Knyttes Valgets Fore

tagelse til P'orholdstalsvalgmaaden, der af

flere Grunde anbefaler sig for alk Rigs-

retsvalg, maa Korporationen ikke gøres

for faatallig — hos os derfor omfatte

alle Højesterets ordentlige og overor-

dentlige Medlemmer (f. T. 19), de 2de

ny Landsretters Dommere (efter Retter-

gangsloven af 26. Marts 1909 ialt 33)

og Medlemmer af det rets- og statsviden-

skabelige Fakultet (f. T. 9), hvorved

det samlede Antal Vælgere i Korpora-

tionerne vil kunne bringes op til om-

kring 60, og Forholdskvotienten, dersom

Antallet af dem, som blive at vælge,

sættes til 7, vil faa nogenlunde tilstræk-

kelig Spillerum, omtrent som nu i Lands-

thinget med dets 66 Medlemmer.

Og Uafhængigheds Forudsætningen

lod sig væsenlig skærpe, hvis det bl. a.

foreskreves, at intet Medlem af Rigs-

retten i den Tid, han havde Sæde i

Retten, og indtil et Aar efter dettes Op-

hør, maatte modtage nogen Embedsbe-

fordring eller Forflyttelse eller nogen

kongelig Naadesbevisning, saa lidt som
Valg til nogen af Landets lovgivende

Forsamlinger. — At kræve højere Valg-

barheds Alder end den almindelige til

Rigsdagen foreskrevne vilde næppe

yde nogen yderligere Betryggelse for

gode Valg, og det samme maa vistnok

efter de senere Tiders Erfaring siges

om at optage den i Grundlovens § 39

for de kongevalgte Landsthingsmænd

indeholdte Betingelse, at Paagældende

tidligere havde været indvalgte enten i

Landsthinget eller Folkethinget. Derimod

turde de samme Hensyn, som motivere

fungerende Rigsdagsmænds Udelukkelse

fra Valgbarhed til Rigsretsdommer, tale

for at udvide Udelukkelsen saaledes, at

den eventuelle Rigsretskandidat ej heller

i det sidste Aar før Valgets Foretagelse

maatte have havt Sæde i noget afThin-

gene.*).

*) Tænkes Rigsretsreglerne omdannede i

Overensstemmelse med ovenstaaende flygtige Be-

grundelse, vilde de vedkommende §§ i Grundloven

kunne omredigeres omtrent som felger:

§ 14. Ministrene kunne af Kongen eller ethvert

af Rigsdagens Thingtiltales for deres Embedsførelse.

Rigsretten paakender de mod Ministrene for deres

Embedsførelse anlagte Sager.

§ 26. Kongen kan benaade og give Amnesti.

Ministrene kan han kun med Samtykke af det

Thing, som har rejst Tiltalen, benaade for de dem

af Rigsretten idømte Straffe.

§ 68. Rigsretten bestaar af 21 Medlemmer,

7 valgte i Forening af alle Medlemmer af Højeste-

ret, de tvende Landsretter og det rets- og

statsvidenskabelige Fakultet af deres egen

Midte,

7 valgte af Landsthinget og

7 valgte af Folkethinget

i hvert af Thingene for sig blandt Mænd, som ere

valgbare til Rigsdagen og ikke i det sidste Aar før

Valget have Sæde i denne.

Samtlige Valg gælder for et Aar og foretages

efter Reglerne for Forholdstalsvalgmaaden.

Retten vælger selv sin Formand af sin Midte

og maa ingensinde sættes med mindre end 5

Medlemmer fra hver af de tre Valgkorporationers

Valg, efter at Udskydningen af Medlemmer er

foretagen i Henhold til de om Valgmaaden og

Rettergangen i det hele i særlig Lov givne nær-

mere Forskrifter.

Intet Medlem af Rigsretten kan, medens han

har Sæde i denne og indtil et Aar efter dens Op-

hor modtage Befordring til noget lønnet Stats-

embet'e, Forflyttelse eller nogen kongelig Naa-

desbevisning, og ej heller indvælges i Rigsdagen.

Rigsdagens Opløsning over ingen Indflydelse

paa .Rigsreitens Sammensætning.

§ 69. Rigsretten paakender de af Kongen eller

hvert af Thingene mod Ministrene anlagte Sager.
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Endnu et Par Slutningsord om de

., ministerielle Ansvarlighedslove", der saa

jævnlig findes bebudede i Landenes For-

fatninger, og gennem hvilke der skulde

træffes nærmere Forskrift om de objek-

tive og subjektive Betingelser for Mi-

nistrenes Ansvar, Straffene for de be-

gaaede Lovovertrædelser m. m. Loven

er imidlertid ærlig, men Holden besvær-

lig, i det mindste forsaavidt der har væ-

ret tilsigtet en udtømmende Angivelse

af alle de brogede Tilfælde, i hvike der

kan rejses Anklage. Paa dette Skær

ere de forskellige Forsøg strandede, som

have været foretagne i Frankrig, Belgien,

Prøjsen o. fl. Lande, og ogsaa her i Dan-

mark, hvor Monrad^allerede i 1856 i Folke-

thinget indbragte et Lovforslag om Mi-

nistrenes Ansvar for Overskridelser af

Finansloven, hvilket vedtoges i Folke-

thinget, men i Landsthinget ikke naaede

ud over 1ste Behandling. I det følgende

Aar fremkom under Balthasar Christen-

sens Ægide et Forslag til Lov om Mi-

nistrenes Ansvar i det hele, hvilket efter

at være vedtaget af Folkethinget ej heller

naaede ud over 1ste Behandling i

Landsthinget, hvor det fornemmelig vakte

Mishag, fordi der i Forslaget var forsøgt

at fortolke forskellige omtvistede Grund-

lovsbestemmelser paa den Maade, som

Oppositionen hævdede. 1 Samlingen

1878—79 blev Forslaget uforandret paany

forelagt Folkethinget af den ældre Al-

berti, men kom denne Gang ikke læn-

gere end til 1ste Behandling; senere har

der vel atter og atter været gjort Tilløb

til Sagens Ordning, men uden Resultat,

hvorimod det allerede under 3. Marts 1852

lykkedes at faa udstedt den ligeledes i

Juni Grundloven bebudede, endnu gæl-

dende Rigsrettergangslov.

For Rigsretten kan Kongen ogsaa lade andre

tiltale for særdeles statslarligc P'orbrydelser, naar

Thingene dertil give deres Samtykke.

Derimod har man baade i Norge (7de

Juli 1836), Sverige '(lOde Febr. 1810),

Nederlandene (22de April 1855) og

Østerrig (25de Juli 1867) faaet aktuelle

omfattende Ansvarlighedslove.

I den norske opregnes i de 5 forste

§§ en hel Række forskellige Ansvarlig-

hedstilfælde, men desuagtet sætter dens

§ 6 Straf af Bøder eller Embedsforta-

belse for den, som i andre end de ud-

trykkelig navnte Tilfcelde efterlader eller

handler mod nogen ved Grundloven

eller Rigsakten foreskreven Embedspligt,

medens det i dens § 28 ganske i Alminde-

lighed hedder: „I det Tilfælde, at en for

Rigsretten paaklaget F'orbrydelse ikke

skulde kunne henføres under nogen at

de i denne Lov givne Straffebestemmelser,

bliver den paagældende at dømme efter

de iøvrigt gwldende Love, for saa vidt

de indeholde paa Tilfældet anvendelige

Bestemmelser".

En den sidstnævnte lignende Forskrift

forefindes i den svenske Ansvarlighedslovs

§ 6, suppleret med Regeringsformens §

107. Den nederlandske Lov opstiller blot

6 almindelige Kathegorier, under hvilke

samtlige Ansvarlighedstilfælde blive at

subsumere, og den østerrigske udtaler i

sin § 3, at „Ansvarligheden især om-

fatter alle Handlinger at de øverste Re-

geringsmyndigheder, som falde i de-

res Embedsførelsestid'' — „deres egne

indenfor deres Embeders Forretnings-

kreds udfærdigede Instrukser eller Be-

falinger" — og endelig „den forsætlige

Understøttelse af grove Pligtforsømmelser

fra en anden Ministers Side".

Det vil heraf noksom fremgaa, at det,

hvor meget end Lovene have tilstræbt

F'uldstændighed i Ansvarlighedstilfældenes

Angivelse, erkende de dog selv at maatte

ex tuto gennem en Slags clausula ge-

neralis ty til at sikre sig mod, at en

Minister, der har forset sig, skulde
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gaa skudfri. — For de langt flere Lan-

des Vedkommende, som endnu mangler

Ansvarlighedslove, læres det — og heri

ere ogsaa de danske Statsretsforfattere

enige — , at det er den almindelige

Straffelovbog i Forbindelse med, hvad

selve Forfatningslovene og de for Em-
bedsmændene, til hvilke jo ogsaa Mi-

nistrene henhøre, og Embedsforholdene*)

overhovedet givne Forskrifter, paa hvilke

Anklagen skal støttes og Rigsretsafgø-

relsen bygges.

Men naar nu alt dette overvejes, fri-

stes man unægtelig til at opkaste det

Spørgsmaal, om det ikke — fremfor at

brydes med langsommelige og trættende

Forsøg eller Lovarbejder, som naar de

i enkelte Stater omsider tilendebringes, dog

vise sig ufyldestgørende og mangelfulde,

— maatte være at foretrække at optage

det i den nordamerikanske Union an-

vendte impeachment-System, med de

Ændringer naturligvis, som flyde af den

iøvrigt her foreslaaede Ordning. 1

I Medfør af dette System er det, for

at en Minister skal kunne anklages, til-

strækkelig, at han sigtes for en strafbar

Handling eller Pligtforsømmelse, der kan

tilregnes ham som saadan og volder

Skade, hvorefter Rigsretten**), hvis den

finder Anklagen begrundet, blot kan

dømme ham til at miste sit Embede,

eller under særdeles graverende Omstæn-

digheder erklære ham ugild til frem-

tidigt at beklæde noget offentlig Embede
eller Tillidshverv. Viser det sig, at

Ministrene tillige har forbrudt sig mod
de almindelige borgerlige Love, tiltales

de af den sædvanlige Anklagemyndighed

*) Hos os navnlig Straffelovens 13. Kapitel.

**) Det vil erindres, at det i Nordamerika er

Repræsentanternes Hus, som har den anklagende

og Senatet, som har den dømmende Myndighed,

men selve Systemets Anvendelse afhænger ikke

netop heraf.

ved de ligeoverfor andre Borgere kom-

petente Domstole. For den Tiltalen beslut-

tende Repræsentation — hvad enten det er

et af Kamrene eller ethvert af disse — vil

selvfølgelig Opfordringen til, som det

fyndig udtales i den nederlandske An-
svarlighedslovs § 18: „at prøve de

Handlinger, paa hvilke Anklagen skal

grundes, fra Rettens, Billighedens, Mo-

ralens og Statsinteressernes Standpunkt",

forinden den kaster sit Lod i Vægt-

skaalen, lyde lige højt, hvad enten en

særlig Ansvarlighedslov binder den ved

en Række Opregneiser af de Synder,

hvori en Minister kan gøre sig skyldig,

eller der gives den skønsmæssig Frihed

i saa Henseende, ja vil endog lyde stær-

kere i dette sidste Tilfælde.

Og selve Rigsrettens Stilling vil, naar

dens Dommermagt, skønt i sig selv saa

vidtfattende, dog kun kan medføre de

nysanførte Følger, blive langt klarere og
enklere. Hværvet vil for dens Medlem-
mer blive overskueligere og overkomme-
ligere uden at tabe i Betydningsfuldhed

og Værdighed, medens Betryggelsen for,

at der sker Retfærdigheden Fyldest bliver

saameget større.

Men hvad de tiltalte Ministre selv an-

gaar, skal jeg sluttelig fremdrage nogle

Ytringer af Benjamin Constant*): „Der-

som man kun vil undergive Ministrene

præcise og bestemte Lovforskrifter, som
aldrig kunne ramme Helheden af deres

Virksomhed og Tendentsen i deres Sty-

relse, berøver man dem i Gærningen

Lovens Beskyttelse; man vil dog ikke

dømme dem efter de paa Papiret op-

førte minutiøse og uanvendelige Bestem-

melser, men derimod rase mod dem
i Forhold til den Frygt, de have for-

aarsaget, det Onde de have forvoldet og
den Forbitrelse, de have vakt imod sig".

*) De la responsabilitc des ministres S. 406-7.
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KØBENHAVNS NYE CENTRALBANEGAARD
Af H. BOESGAARD.

Den gamle Banegaards l'ernm iial.

EN Eftermiddag i Januar, mod Skum-

ringen, ude paa Vesterbrogade, omtrent

der, hvor Frihedsstøtten engang stod. En

af de Aftner, da man med ét fornemmer, at

Dagen er begyndt at længes, og samtidig en

Spire af Higen og Udve hurtigt skyder op

gennem Vintersløvheden. Gennem den

gamle Banegaards Hal ser man ude i Vest

Himlen gløde, og straks er alle Tanker i

Fart ud ad Banelinjen. Her var gennem

alle Aar — ak ! helt ud i Ferierejsernes

fjærne Oldtid! — Hjemmets Dør, vor Ind-

gang og Udgang. Ingen af de Minder be-

høver at hales frem; de vælder ud og er

der alle paa én Gang, hver eneste Afrejse

og Ankomst, samlede i ét Gennemsnits-

billede: Duerne flagrende under Hallens

Bjælkeloft, Lygteradernes gvile Dryp i

Søerne, Ladegaardens stille Have med Sva-

nen, Kasernernes kvalmende Revers, Villa-

vejene, den stoppede Sporvognsrække bag

Bommen — alt som Baggrund for Afske-

dens Svie eller Befrielse — for Hjemkom-

stens Fryd eller dumpe Træthed. Der ligger

gemt et Ekko af meget andet end Loko-

motivfløjt deroppe mellem de gamle svær-

tede Bjælker, under den Bue, der

nu rammer et Stykke Solnedgang

ind . . .

Jeg ryster Tankerne af mig, staar

frysende i Skumringen og gaar videre.

Ad den indsnevrede Gadelinje raser

de syngende Sporvognes, de glam-

mende Automobilers Strøm. Og der-

ovre paa den anden Side Strømmen

bag Plankeværker og Panoptikonbyg-

ningens Tandstump dukker op det,

der gennem Fremtiden skal være vor

Bys Hoveddør, kommende Slægters

Indgang og Udgang, Københavns nye

Hovedbanegaard. Nej: Centralhanegaard er

Ordet.

Det er sagt saa tidt, at det nok er blevet

Trossætning, at den gamle Banegaard var

en grim og ubekvem Hovedindgang til vor

kønne By. For Grimhedsbeskyldningen har

dog nok den allersidste Tid givet Æresop-

rejsning; ialtfald den gamle Banegaardshal

har faaet, hvad der med Rette tilkommer

den, og forhaabentlig vil den blive bevaret.

Men det ubekvemme kommer man van-

skeligere udenom.

Valget af Beliggenheden for Banegaarden.

der i 1863 blev anlagt som Afløser af vor

første Banegaard (en Træbygning, som laa

omtrent der, hvor i^u Ceniralbanegaarden op-

føres), var ikke heldigt og vidnede ikke om

meget P'remsyn. Stationens Areal havde en

uheldig Form, der var ingen Mulighed for

rationel Udvidelse, og en Ulempe ved den

var de mange farlige og besværlige Niveau-

Overskæringer ved de nærmeste Veje.

Trangheden og de mangeartede Ulemper

blev naturligvis stedse mere følelige, alt som
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Københavns nye Centralbanegaard

Plan over Kebenhavns BanegaardsforholA Tilhøjre foroven : Perronerne og Banegaardens Hovedbygning.

Trafiken steg. I Løbet af de tre første Ti- end yderligere at tredobles. En Omordning
Aar efter Anlæggelsen af Banegaarden voksede af Forholdene, hvilket paa forsvarlig Maade
Antallet af Tog pr. Aar fra 2,000 til 91,500, kun kunde ske ved Flytning af Personbane-
og Tallet paa Passagerer var allerede i 1878 gaarden, blev en uafviselig Nødvendighed,
flere Millioner end det i 1863 var Tusinder, og efter at Sagen gennem Vé Aarhundrede
for inden Udgangen af de næste to Ti-Aar var behandlet i tre Kommissioner, udskreves
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endelig en international Konkurrence. Paa

Grundlag af de præmierede blandt de ind-

givne Projekter udarbejdede Statsbanerne et

Forslag, som efter forskellige Omformninger

og Beskæringer blev til Loven af 29.

Marts 1904 om Københavns Personbane-

gaard m. m.

Kortest angivet, og saaledes som det mest

umiddelbart springer i Øjnene for Publikum,

blev Resultatet dette: Alle Persontog føres

ad Valby-Gennemskæringen ind til Køben-

havns Centralstation, der begynder ved Eng-

— og at der tilmed ikke er Mulighed for

Udvidelse.

Medens vi er ved Sammenligning, kan

ogsaa anføres, at Københavns nye Central-

station bliver blandt Evropas største; kun

Leipzigs er betydelig større (24 Spor).

Derimod overgaas den selvfølgelig langt af

flere amerikanske.

Sammenligner man dernæst Anlægs-Ud-

gifterne, faar man et ikke mindre glædeligt

Resultat. lait bevilgedes til Anlæg af Kø-

henhavns Centralstation med Banegaard 24^/2

havevej og i 272 Kilometers Længde naar Mill. Kr. (derunder 3^/^ Mill. til de nylig

til den ny Hovedbanegaard Syd for Vester-

brogade, medens alle Godstog gaar fra Vi-

gerslev Sønden om Vestre Kirkegaard til den

for flere Aar siden fuldførte Godsbanegaard

ved Gasværkshavnen. Persontogene kommer

ad 4 Spor ind til Centralstationen, som om-

fatter 12 Spor af ialt 7 Miles Længde med

6 mellemliggende Perroner. De 4 af Sporene

(til Højre, regnet fra Banegaardsindgangen

fra Vesterbrogade) forbeholdes Nær-Trafiken,

de 8 (til Venstre) Fjærn-Trafikken.

Den nye Centralstation indtager i Hen-

seende til Hensigtsmæssighed og moderne

Fuldkommenhed en smuk Særstilling, idet

den i sig forener en Person-, Ilgods-, Post-

og Opslillingsbancgaard; 12 Tog kan her paa

én Gang holde oprangerede, klare til Afgang.

Sammenligningsvis kan nævnes, at den ny

Hovedbanegaard i Hamborg, som iøvrigt i

Type og i Størrelse er den af Udlandets

større Banegaarde, der mest ligner Køben-

havns, kun er Personbanegaard, medens Op-

stillingen af Togene foregaar i Altona. End-

videre er der ved selve Banegaardens Ind-

retning her sørget for, at der ingen Kryds-

ning af Færdselen kan finde Sted, medens i

Hamborg Trafik-Arterne blandes. Saare til-

talende er jo ogsaa den Tanke, at man
sikkert kan regne med, at Anlæget her vil

kunne gøre Fyldest i en lang Aarrække,

hvorimod man i Hamborg straks har været

paa det rene med, at Anlæget var for lille,

fuldførte Centralværksteder) ; ved Salg til

Kommunen af den gamle Banegaards og

Nørrebroes Stations Terræn er imidlertid ind-

vundet 15 Mill., saa at Statskassens direkte

Udgift kun bliver 9V2 MiH- Kr. At dette

er billigt sluppet, maa man erkende, naar man

hører, hvad det har kostet andre Byer at faa

omordnet deres Banegaardsforhold : Hamborg

64 Mill. Kr., Dresden 65 Mill. Kr. og Leip-

zig 210 Mill. Kr.

Efter denne Diggression, der var fristende,

fordi Emnet er saa behageligt, maa kort

skildres et Led af Anlæget, som bliver et stærkt

Indgreb i og af afgørende Betydning for en

stor Del af Hovedstaden: Fra Centralsta-

tionen og under Banegaardsbygningen (der

er anlagt som „Gennemgangsstation" i Mod-

sætning til de hyppigt anvendte „Kopsta-

tioner", hvor alle Perronsporene ender

blindt) føres Banelinjen — med de 12 Spor

samlede i 4 — under Vesterbrogade og

videre i aaben Forsænkning gennem Pladsen

foran den nuværende Ankomststation, Vester-

farimagsgade og Aborreparken til Nørre-

boulevard. Paa begge Sider af den for-

sænkede Bane anlægges en Gade i Tilslut-

ning til Nørreboulevard ; Nørrefarimagsgade

føres over det gamle Banegaardsterræn ud i

Vesterbrogade; Gamle Kongevej føres i lige

Linje til Jærnbanegade; Vesterfarimagsgade

stopper op ved Studiestræde og føres paa

en Viadukt over Banelinjen til den for-
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Den nye Banegaard i Hamborg.

længede Nørrefarimagsgade, og en Gade føres

fra Vodrofsvej ad Dæmningen over St. Jør-

genssø over det gamle Banegaardsterræn.

Ad Nørreboulevard føres Banen gennem

en Dobbelttunnel til Østervold udfor Stok-

husgade. Tunnellen kommer til at bestaa af

to Hvælvinger, hvis mellemliggende Væg er

gennembrudt af en Række Bueaabninger.

Den forsynes med Ventilationsaabninger, der

munder ud i smaa Kiosker. Ved Skæringen

af Frederiksborggade anlægges en underjor-

disk Station med Nedgang og Opgang gen-

nem to smaa Pavilloner, en paa hver Side

af Frederiksborggade. Tunnel-Anlæget, hvis

Længde er ca. 1600 Meter, vil medføre, at

den midterste Række Træer langs Boulevar-

den maa fjærnes, men i Stedet for vil an-

tagelig blive en Række Blomster-Anlæg.

Fra Stedet udfor Stokhusgade lægges

Banelinjen aaben ud til Østerbros Station,

idet Østerbrogade føres over Banen paa en

bred Viadukt. I det hele medfører Om-

ordningen af Baneforholdene Anlæget af en

Mængde Viadukter.

Planen for Omordningen omfatter yder-

ligere, foruden det allerede nævnte, Anlæg

af en ny Godsstation i Lersøen samt den

negative Foranstaltning, Nedlæggelsen af Fre-

deriksberg Station og Nørrebros Station.

Anlæget, der paabegyndtes i Sommeren

1904, kort efter Vedtagelsen af Loven, vil

formentlig være saa vidt fremskredet i Lø-

bet af 1911, at Hovedbanegaarden kan aab-

nes for Fjærntrafiken. Først da kan man

tage fat paa Anlæget af Boulevardbanen, og

hele Skovtrafiken maa altsaa i nogle Aar

toregaa fra de smaa Stationer ved det gamle

Banegaardsanlæg. Endelig i 1914 antages

Centralstationen med tilhørende Linjer at

være fuldfærdig i hele sin Udstrækning.

Midtpunktet i hele Anlæget bliver jo selve

Centralbanegaards-Bygningen, hvis vidtstrakte

røde Murmasser og svære Tagkonstruktioner

allerede fylder godt ud i Rummet Syd for

Vesterbrogade mellem Reventlowsgade og

den nuværende Tivoligade, eller, som den vil

komme til at hedde, Bernstorffsgade.

Som for de øvrige Led i Anlæget har og-

saa selve Banegaardsbygningens Tilblivelses-

historie været trang og rig paa Omskiftelser.

Men som det store Bygningsværk nu bliver

placeret og faar Form, vil det blive anseligt,

hensigtmæssigt og i enhver Henseende saa-

ledes, at vi kan være bekendt at efterlade
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det til kommende Slægter — til Fuldkom-

mengørelse. Thi fuldkommen i Henseende

til Rigdom og Detail-Skønhed bliver Byg-

ningen ikke i første Omgang, grundet paa

Pengemidlernes Knaphed. Men Hovedarki-

tekten, Professor Wencli, der har gjort sig saa

højt fortjent af vor Banegaardsarkitektur,

har set tilstrækkeligt stort paa Sagen til

fremfor alt at lade det være sin Opgave at

skabe den Skal, der — fuldt anvendelig til

sit Brug og overmaade præsentabel — senere

naar en gunstigere Tid oprinder, kan ud-

smykkes yderligere.

Centralbanegaardens Hovedbygning bestaar

af en 230 Alen lang Facadebygning, vendt

ud imod Vesterbrogade og strækkende sig

lige fra Reventlowsgade til Bernstorffsgade.

Bag Facadebygningen, der rummer en højt

hvælvet Vestibule, sam.t, til begge Sider for

denne, Ventesalene, ligger den vældige

Hovedhal, en Trækonstruktion i to Spænd,

hvilende paa svære Granitpiller. Hovedhallen

afsluttes til begge Sider af Gavlfacader, af

hvilke den ud imod Bernstorffsgade springer

langt frem som en Sidefløj af 27 5 Alens

Længde, rummende Restaurant og Rundrejse-

bureau til den ene Side, og til den anden

Side (afbrudt ved Udgangen for ankommende

Rejsende) Administrationslokaler og Konge-

pavillon. I Gavlfacaden mod Reventlows-

gade findes bl. a. Bade, Omklædningsværelse,

Barberstue, Telefonrum osv., ligesom denne

Ende af Anlæget særlig forbeholdes Søndags-

trafiken.

Men for helt at anskueliggøre Planen vil

det være nødvendigt at foretage Vandringen

fra Vesterbro-

gade-Siden

ud til Per-

ronerne :

Op til Ho-

vedfacaden

fører to Kø-

reveje, den

ene paralel

med Reventlowsgade (men noget højere i Niveau),

den anden langs Panoptikonbygningen. Foran

Facaden en aaben Plads, i hvis Midte findes en

med en Stenbalustrade hegnet Aabning, der gi-

ver Lys ned til Sporene, som er ført ind under

Bygningen. Af Hensyn til de mange Spor-

skiftninger, der her foregaar mellem Mæng-

den af bærende Piller, har man ønsket at

give Dagslyset friest mulig Adgang hertil.

Gennem Hovedindgangen midt paa Byg-

ningen kommer man ind i den 1200 Kva-

dratalen store Vestibule, der ligger under

det store Midtertaarn. Her sker Billetsalget

fra 20 Billetluger. Dernæst kommer man

ind i Midterhallen, som er 210 Alen X
90 Alen i Grundflade, d. v. s. adskilligt

bredere end Vesterbros Passage mellem In-

dustribygningen og Akselhus og saa lang

som fra Café Paraplyen til Nationals Hjørne.

Fra Hallen er Indgang til Ventesalene, der,

som nævnt, ligger i Facadebygningen; disse

er forholdsvis smaa, da Erfaringen andet-

steds fra viser, at Publikum hellere vil op-

holde sig i den store, smukke og livlige Hal.

Hallen er gennem hele sin Længde delt af

to paralelt løbende Bagageskranker, af hvilke

den, der er nærmest ud mod Vesterbrogade,

er bestemt for Indlevering af Rejsegods, me-

dens den modsatte er for Udlevering. Her-

ved har man haandhævet Principet; at und-

gaa Krydsning af Menneskestrømmen og at

sørge for, at Folk straks finder sig tilrette

og gaar den rigtige Vej uden at behøve at

spørge sig for. Ad 6 Trapper gaar man

nemlig fra Rummet foran Skranken til Ind-

levering af Bagage ned til og ud paa Per-

ronerne, der

i 160 Alens

Længde er

overdækkede

ved Trækon-

struktioner

og sammen-

hængendeTa-

ge. De an-
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Den nye Banegaards Hovedfacade under Opforelse (set Ira Hjernet af Vesterbrogade og Reventlowsgade).

kommende Rejsende henvises, uden at komme

i Berøring med de afgaaende, til Skranken

for Udlevering af Bagage og forlader Ba-

negaarden gennem Sidefløjen ud mod Bern-

storffsgade, hvor Droskerne faar Holde-

plads. Som tidligere nævnt skilles ogsaa

Nærtrafik fra Fjærntrafik, idet den første

gaar til Højre, den sidste til Venstre. —

staar nu overfor dens Karakter, dens Fysi-

ognomi.

Det er sagt, at den i Type og Format

staar Hamborgs Hovedbanegaard nær, men

yderligere Lighed er der ikke. Og forresten

ligner Københavns Centralbanegaard ingen

anden i Verden.

Stil? — Det er her umuligt at rubricere.

Endnu skal her indskydes, at den nye Cen- En moderne ^rw^.r-Bygning maa i første

tralpostgaard, der er under Opførelse paa Række være et Udtryk for, hvad den skal

den anden

Side af Tiet-

gensgade-Vi-

adukten, ved

en mægtig,

underjordisk

Tunnel kom-

mer i Forbin-

delse med de

forskellige

Perroner.

SaavidtPlan

og Princip i

Bygningen;vi
Hovedbanegaardens Gavlfacade mod ©st med Hjernetaarn. Tilvenstre sér man
mod Bygningens Midtparti, ind imod hvilken Perron-Rækkerne feres vinkelret.

bruges til

:

dette er en Ba-

negaard, og

den melder

sig som saa-

dan ! Heraf

ogsaa det, der

allerede tidt

nok har væ-

ret fremført

som en An-

ke, at Byg-

ningen synes

noget lav.

Den er nu ikke

lav,hvad man

let ser ved at
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Københavns nije Ccniralbanegaard

Banegaardens Hovedfacade imod \'csterbrogade. (Fotografi citer Gibsmodcl). Tilhojre Husene i Reventlowsgade.

sammenligne den med Husene i Revent-

lowsgade, ved at se op i Vestibulens Hvalv

og Hallens Buer eller ved at huske paa, at

Spiret paa Hoved facadens Taarn naar op i

Højde med Raadhusets Sidetaarne. Men det

vilde jo i sig selv være ganske meningsløst

— og saaledes utiltalende — at føre en

Bygning som denne op i Højden. De store

Haller har deres Udstrækning, og da der jo

skal være en vis Ræson i al Ting, maatte

det i egentlig Forstand blive at bygge hen i

Vejret, om Arkitekten her havde bygget i

Højden. Da der ikke i Bygningen skal være

Administrationslokaler el. lign., vilde der herved

ogsaa været blevet ganske overflødigt Rum.

Den smukkeste og stolteste Idé i Byg-

ningen er jo nok den store Hovedhal. Her

er som Motiv anvendt Perronhallen i den

gamle Banegaard med den ypperlige Om-
formning, at den her er blevet til Byg-

ningens Hovedhal. Saa smukt som den

kraftige Trækonstruktion, Buerne og hele

Rummet virkede derovre, fandt Arkitekten

det rimeligt — ogsaa af Traditions-Hensyn

— at foretage denne Overføring. Og Re-

sultatet er blevet brillant. Arkitekten har

her villet give Indtryk af noget frit, højt

og luftigt, saavel for den, der kommer her-

ind fra Byen, som for den, der stiger ud af

den trange Kupé Her aander man ud, her

slaar Byen gæstfri sin Dør paa vid Gab.

Det har været Formaalet, at det første Ind-

tryk, der jo ofte er det afgørende, kunde

blive saa gunstigt, saa storslaaet og rigt

som muligt. Som allererede berørt, bliver

Rigdommen i dekorative Enkeltheder ikke

saa stor, som Arkitekten kunde ønske sig

— foreløbig nøjes man med livlig Farve-

anstrygning af Bjælkekonstruktionerne, med
lidt Sandstens- og Marmorornamentik —
samt med Haabet om, at de store Felter

senere kan blive udfyldt med Malerier, f.

Eks. med Motiver fra Rejselivet. Men selve

det prægtige, store Rum med den svære,

Tværsnit af Banegaardens Hovedbygning. .Man ser (tilvcnstre) Indgangen og Vestibulen med det hojthvælvcde Loft og
derefter Midterhallen med dens 2 Spænd Buer i Tværprofil. Endvidere ses det, hvorledes Trapperne forer fra Hallens

to Afdelinger (foran og bagved Bagageskranken) ned til Perronerne.
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Københavns nye Centralbanegaard

Den sydlige Del af Hovcdhallen i den nye Banegaard. Pillerne tilhejre danner Skellinjcn mellem Hallens to Dele

dristige Trækonstruktion, sine Buer, sine

kraftige Granitpiller og det rige, brogede Lys,

vil sikkert komme til at eje megen Skønhed.

Som det vil ses, er der i Silhuetten og

Anordningen af Hovedbygningens Midtparti

med Frontespice og Taarne en Erindring om
Københavns Byvaaben med de tre Taarne,

et Motiv, som i det hele oftere er anvendt

dekorativt i Bygningens Indre. Midtpartiet

bliver ganske rigt ornamenteret, og langs

Hovedfacaden anbringes, paa Vinduespillerne,

en Række store Figurer af danske Folke-

typer, udførte af Billedhugger Jens Lund.

Alle Gavlene prydes med danske Købstads-

vaaben, og endvidere anvendes som dekora-

tive Motiver Svaner i Flugt o. lign.

Endnu vi) der gaa nogen Tid, før den

tusindtungede Larm af rejsetravl Mængde af-

løser Lyden af Værktøj i Banegaardens Hal,

og Gravemaskinen i Hullet foran Facaden

skal endnu spy adskillige Tusinde Masto-

dont-Mundfulde Jord ud i Arbejdstogenes

Vogne, før de blankpudsede Hurtigtogs-

Maskiner holder prustende mellem Perronerne.

Og endnu længere vil det jo vare, før Tra-

ditionens, Mindernes og det daglige Brugs

Patina lægger sig over det nye store Anlæg.

For alle os, der holdt af den gamle trange

og ubekvemme Banegaard derovre — vel-

slidt Tærskel til vort Hjem, som den var

— maa den nye Centralbanegaard vel ogsaa

en rum Tid staa fremmed og næsten fjendsk.

Men Livet og Udviklingen stiller sine Krav,

som ikke kan overhøres, og Hensigtsmæssig-

heden vil lette Overgangen. Handsome is,

thai handsome does — ; vi har ikke alene

Sagkundskabens Ord for, at det nye vil

blive godt; helt umiddelbart haandgribe-

ligt træder Anlægets praktiske Plan og enkle

Overskuelighed frem
;

prisværdigt ligetil har

det bygget sig op om de foreliggende For-

hold og egne Krav.

— — Mørk, og allerede næsten som

glemt og ensom, tegner i denne Januar-Aften

den gamle Banehals Bue sig mod Solned-

gangens Brand. Udviklingen er løbet fra

den og hvad dens er.

Men den gryende Dag vil le glad og

gylden over den nye Centralbanegaard med
dens aabne brede, Favn ud mod Verden

og Livet, dens Rummelighed, dens solide

Hensigtsmæssighed.

Tolv Tog kan holde fuldt oprangerede

ved Perronerne, hed det jo. Def lyder mere

af Daad end af Drøm! — Nej, Drøm og

Digt kan ingen Travlhed gnide af Rejselivet.

Paa Relief'et om den nye Banegaards Hjørne-

taarn gaar de vilde Svaners Træk . . .



FORSPIL
Af Ingeborg Maria Sick.

|AA sin Tilbagerejse fra den danske Ho- musikalsk er du ikke. Jeg ved nok, at du

vedstad til sit eget Land stansede den kan fløjte den tapre Landsoldat! Jeg hører

store fremmede Kunstner i den lille By og

gav en Koncert.

Den lille By laa ganske heldigt paa Vejen.

Derfor hændte det en Gang imellem, at man

kunde formaa en eller anden Berømthed til

at gøre et halvt ufrivilligt Holdt i den —
og nu havde den store Kunstner ladet sig

bevæge til det.

Det Gesandtskab af Byens bedste Mænd,

som tog ind til Hovedstaden for at indlede

Underhandlinger med hans Impressario, for-

hørte sig, om han ønskede Flygel paa sit

Hotelværelse.

Nej, den store Kunstner takkede Himlen

hver Gang han var fri for dér at Støde paa

et Klaver!

Dette klassiske Svar blev aftrykt i samt-

lige Byens Aviser tilligemed nogle af den

store Kunstners Særheder, Opskriften paa

hans Yndlings-Omelet og Adressen paa hans

Hattemager. Et Bliithnersk Flygel blev skaf-

den ikke saa sjældent — paa urette Sted —
men du sov, saa du nikkede, da vi var til

Glucks „Ifigenia" i Berlin."

„I Aulis", rettede Amtmanden — uden

Begejstring i Tonefaldet.

„Og du kan ikke høre Forskel paa Beetho-

vens og Chopins Sørgemarsch. Eller straks

skelne en Rembrandt fra en Van Dyck.

Nej, der er ikke en Draabe Kunstnerblod i

dig!"

Amtmandindens Angst havde været, at

hendes Mand i det Stykke skulde „gaa

igen" hos de tre smaa Piger. Men Gerda

og Rigmor havde taget det kunstneriske

Anlæg i Arv fra hende. Den ene malede

med Liv og Sjæl — Blomster især saa dej-

ligt — og havde de bedste Udsigter til snart

at kunne møde med „en lille Ranke etsteds

oppe under Loftet paa Charlottenborg", som

hendes Fader sagde. Og Rigmor spillede en

fin og selvstændig lille Violin, som nok med

fet tilveje til Koncerten, som skulde finde Tiden skulde blive hørt i vide Kredse.

Sted i Byens største og smukkeste Forsam-

lingssal, og Billetterne blev skruede op til

Hovedsladspriser.

„Vi maa tage fire til første Række", sagde

Amtmandens P'rue. „Gerda og Rigmor skal

med — men det var urimeligt at spendere

det paa lille Aase."

Amtmandens smukke og livlige Frue, som

var toneangivende i Byen, sværmede for al

Slags Kunst og mente selv, at hun var ble-

vet Pianistinde, hvis ikke Amtmanden havde

friet til hende, da hun var knap atten Aar,

og hun selv havde været saa „uheldig" at

sige ja.

„Jeg vilde ikke bytte dig for Alverdens

Kunstnere, Wandel", sagde hun tidt, „men

Men saa var der lille Aase — det Skind!

Ja, hun var sød nok at se paa, men ke-

misk fri for Talenter. Hun kunde nok

komme til at spille et Par femtonige Melo-

dier udenad, sagde Søstrene, og havde en

lille Nynne-Stemme, der kunde bruges „til

Kirke, Fædreland og Mørkning — for den

vakker ingen ! Men der er ikke Talent i

dig for en rød Øre! Og vær du glad ved

det", lagde Rigmor til, „Kunst er Lidelse.'"

Det havde hun fra sin Lærer, Hovedsta-

dens bekendleste Violinist. Gennem ham

havde hun indset, al „en Kunstners Adels-

mærke er hans uudtømmelige Ævne til at

lide."

Han var skilt fra et Par Koner og vilde
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nu vie sig til Ensomhed. Thi han følte, at

hans Bestemmelse var at lide. Og at give

Lidelse,

„Naa, derfor kunde han saamæn gerne

gifte sig med Numer tre", sagde Far. „Det

er vist den allersikreste Maade at løse idet-

mindste sidste Del af hans Livs-Bestemmelse

paa "

Men Far regnede man ikke. Han var

ukunstnerisk, Rigmor følte paa sig selv, hvor

hendes Lærer havde Ret. Hendes Ævne til

at lide maatte uddybes Haand i Haand med

den musikalske. „Naar de to fuldendes —
da er jeg berømt", sagde hun. „Berøm-

melse koster Hjerteblod,"

Far kaldte det, at hun fik Floskler i Til-

gift til de dyre Timer. Han var uhelbredelig.

Gerda havde det paa en helt anden Maade.

Hun sagde, at Kunst var ikke Livets Smerte,

men Livets Glæde — ikke dets dybeste

Skygge, men dets klareste Sol. Det fandt

den Kunstner, paa hvis Atelier hun malede.

Hendes Blomster var ogsaa hjærtensglade at

se til — alle sprungne ud i Sol, De saa ud,

som om de sang.

Aase syntes imellem, at alt hvad Rigmor

spillede, alt hvad Gerda malede, og alt hvad

de talte om Kunst — det havde hun i sig,

meget stærkere og varmere. Men hun kunde

blot ikke faa det frem: hun manglede Ud-

tryk for det,

Naar Moderen kyssede hende og sagde

„min egen lille, talentløse Unge", saa bru-

sede det op i hende, at det var ikke sandt.

Men hun kunde ikke bevise det. Skrive

Vers kunde hun ikke en Gang — det havde

ellers ogsaa været en Maade at faa Afløb

paa! Bare der dog var andre Talenter til,

end dem man kendte! Hun syntes, hun gik

med et ukendt Talent, som ventede paa at

blive opdaget. Men det blev det vel aldrig.

For det var jo blot, at hun kunde føle . . ,

Og det var noget ganske tavst og skjult

noget, —
Den Aften, den store Kunstner gav sin

Koncert, skulde der være Soirée hos Amt-

mandens, hvortil han imod Forventning og

til almindelig Jubel havde lovet at komme.

Man skulde samles lige efter Koncerten —
henad ti — og straks gaa til det festligt

dækkede Bord, Inden hun gik, var Amt-

mandinden faret gennem alle Stuer i sit

Fløjelsslæb for at se, om alt var i Orden og

uddele endnu nogle Paamindelser til Tyendet

og til Aase, som jo var hjemme og skulde

lægge de sidste Blomsterdekoiationer paa

Bordet — og Lyren af Roser ved den store

Kunstners Plads.

„Du passer nok paa din Kjole, lille Aase!

Og I tænder alle de elektriske, saasnart vi

ringer paa!"

Aase havde klædt sig festligt paa sammen

med Søstrene oppe i det forrige Skolevæ-

relse, der nu var omdannet til Dagligstue

for dem, og hvor der var langt bedre Plads

end i Soveværelset — og større Spejl, Da hun

var færdig med Blomsterne, satte hun sig

derop og saa ud ad Vinduet,

Forsamlingssalen laa ligeoverfor. Fra For-

hallen skinnede Lysene over mod hende.

Men ikke en Lyd naaede ud. Salen var

alligevel for godt gemt. Der sad nu den

store Kunstner og spillede . , ,

Det var som Floder og Vandfald, havde

Klara sagt; hun havde hørt ham i Byen,

Nu brusede det frem derovre — Floder,

Vandfald , . . Det var egentlig underligt,

Forældrene ikke havde kunnet spendere den

Smule Penge ogsaa paa hende. Men hun

var jo ikke rigtig voksen endnu — og naar

man gik til Præsten, holdt Mor ikke af, at

man kom for meget ud. Ellers maatte hun

før have benyttet Fars Billet; han morede

sig ikke for fire Kroner.

„Hu ha", havde han sagt, „vi faar nok

tolv Klavernumre af vægtigste Kaliber ! Ja,

jeg hørte heller et Par smaa, raske Melo-

dunter. Jeg regner det egentlig som at

skulle til Begravelse. Men Mor vil jo have

mig med!"
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Hvordan mon han havde det indvendig, ind i Artistværelset for at høre, om han

saadan en stor Kunstner? Mon han havde maatte „geleide" Mdunderet herover. Det

det saadan, at det pludselig gjorde jagende

ondt — blev saa tungt, som om alle traadte

paa En — og saa igen blev straalende godt,

som om alle Mennesker slog Armene om

En . . . Saa varmt og lyst!

Det var fattigt at sidde her og gætte sig

frem — uden at der randt en Draabe af

alle Floderne over til hende. Nej, hun vilde

slet ikke have kedet sig over' de lange

Musikstykker, de andre sagde, hun ikke

kunde forstaa. Hun vilde have følt paa

Tonerne, hvordan han var tilmode. Og det

var det, hun vilde vide.

Nu sad hun her ligesom Askepot — den

Gang Søstrene var til Bal hos Prinsen —
og var langt udenfor hele Herligheden. Rig-

skulde være opmærksomt, men det var pi-

skende galt!''

„Ja, for han maa aldrig tales til lige efter.

Han svarede da ogsaa, at han kom senere,

„naar jeg har været ene". Saa bad Far

om Undskyldning, men syntes dog, at han

maatte udtrykke sin Beundring og sag-

de "

„Siger og skriver: „De er et lykkeligt Men-

neske — Sie sind ein gliicklicher Mensch!"

Efter det kunde Far straks sendes ud til

Daarekisten ! Han svarede — knusende: „Ja,

jeg har ogsaa hele to Gange været saa nær

ved Selvmord som muligt." Han lykkelig!

„Ich ungliickseliger Atlas, eine Welt von

Schmerzen" — hør, lille Gerda, hvor længe

tig som „Aase Gaasepige" — det kaldte de skal du staa med den Pudderkvast? — —
andre hende paa Dril.

Saa Brus af Trin og Stemmer derovre fra

. . . Det er forbi — Gud ske Lov, var hun

nærved at sige — — Det kimer dernede,

hun springer op — og Søstrene kommer

farende ind for at purre op i Haaret, pudre

sig og stænke sig med frisk Parfume.

„Rigmor er ved at dø", raaber Gerda.

„Ja, han var ogsaa storartet!"

„Maa jeg frabede mig det Ord om ham".

Vi maa ned — de stormer ind . . . Kom
saa. Unge !

"

Nede er der brusende fuldt af Mennesker.

Aase gemmer sig lidt sky i en Krog, som

hun plejer . . . Saa bliver der pludselig meget

stille : den store Kunstner træder ind —
guddommelig grim og underjordisk dejlig —
og lader sine tunge Øjnes dybe Ligegyldig-

hed glide henover Forsamlingen.

Aase staar og holder sit Vejr — dødelig

bruser Rigmor op, „og lad mig besvime angst for, at Mor skal hale hende frem og

i Fred! — — Nej, du ved ikke, hvordan

det var, Aase ! Tænk dig — for det første

er han guddommelig grim — —

"

„Ja, og underjordisk dejlig", siger Gerda.

„Saa er han en Atlet, en Titan — —
Han hndes med sit Instrument — han un-

dertvinger det, besejrer det . . . Han vrister

fra det alt, hvad det har at give, alle dets

Hemmeligheder. Det vaander og vrider sig

under hans Hænder — ja, det siger og-

saa — —

"

„Jo Tak, den er opdaget! Røsten er Ja-

kobs. Naa, vidunderligt var det nu. Men

Far var uheldig!"

„Ja, Far er rædsom! Tænk, han brød

forestille hende, — og haahløst skuffet, da det

ikke sker. Man er rigtignok Askepot, naar

man ikke er konfirmeret og slet ingen Ta-

lenter hai

!

Han ser lidt paa begge Søstrene, som

nejer for ham — især paa Rigmor, men

Mor har jo ogsaa sagt ham, at hun er den

musikalske — og flere andre udvalgte bliver

gjort bekendt med ham. Saa fører han

Mor ind til Bordet.

Aase skal have Rektorens opløbne Student

tilbords. Han holder saa meget af god Mad,

at hun kan faa Fred til at se over mod

den store Kunstner og tænke sit. Det er

rart! Hun vilde helst slet ikke spise —
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men Østers- Postejer faar man dog ikke hver Men idet hun ser ham søge efter sin Pels

Dag. Heller ikke Agerhøns og Xougat-Is —
saa hun synes, det er en Pligt at smage lidt.

Ved Champagnen holder Far Tale paa

tysk — siger, at det gælder om de skønne

Kunster, hvad Schiller sang om Kvinderne,

at de fletter himmelske Roser ind i Jorde-

livet. Ud fra det takker han den store

Kunstner, der sidder med træt Ironi om sine

Mundvige.

Efter Bordet skal hans Hjærte glædes ved

en lille „improviseret" Koncert, som de

ydende krampagtigt har forberedt sig paa

Dag og Nat. Han sætter sig med majestæ-

tisk Uvilje, medens Rigmor stemmer sin Vio-

lin, og Moder tager Plads ved Klaveret for

at akkompagnere hende. Aase kan se, at

han søger at lukke sine Øren i — han har

jo sagt inde i København, at Kvinder kan

overhovedet slet ikke spille. Saa bliver hans

slørede Øjne hængende ved Rigmors Figur

og hendes runde Armes Bevægelser — og

der tændes et lille Glimt i dem.

Aase bliver rød i Kinderne — aa, det

kan hun ikke lide ! Bare Rigmor snart var

færdig! Men hvad skal han finde paa, naar

han keder sig saa rædsomt

!

Bagefter klapper han let med den ene

Haands tre Fingre mod den andens Flade.

Men det er kun ad Figuren — eller fordi

det er forbi.

Saa skal sandelig Rektor Bloms Kone

synge. Ligesom hun stiller sig op i sit

røde Atlask og]begynder, siger den store Kunst-

ner et Par Ord til Far — Mor akkompag-

nerer stadig — og Far vinker ad Aase og

beder hende hviskende vise Æresgæsten ud i

Haven. Han ønsker at trække frisk Luft et

Øjeblik — der er ham for varmt.

Aase glider bævende gennem Stuerne,

med hans Skridt efter sig, ud imod Entreen

— for Verandaen er lukket om Vinteren —
og tænker paa, om hun lidt fejlfrit kan .for-

klare ham, at Haven ligger tilvenstre bagom

Huset.

derude, forstaar hun, at han mener at gaa

med det samme — uden Vrøvl og Farvel.

Aa, hun havde troet, at han maaske blot

vilde have slaaet et Par Toner an paa Fly-

gelet derinde, saa hun kunde høre, hvordan

de sang under hans Fingre . . . Men nu

bliver han borte om et Øjeblik.

Hun maa dog sige ham, hvor gerne hun

vilde have været med paa Koncerten — og

samler alt sit Mod med begge sine spinkle

Hænder.

„Ich
"

Han vender sig imod hende.

.,Ich wollte so gern auf dem Koncert —
ich wollte Sie so gern horen."

Det lyder kluntet — det falder ikke

tysk.

Han staar og ser paa hende: „Waren Sie

nicht mit?"

Hun ryster paa Hovedet, og al hendes

Askepot-Længsel er i hendes Øjne : „Nein

— ich bin nicht gewachsen."

Aa, det er rent forkert! Blodet farer op

i hendes Kinder.

Han lægger Haanden under hendes kløf-

tede Hage og løfter hendes Ansigt for at se

hende ind i Øjnene.

Og da sker der noget mærkeligt. Med

det samme er hun ikke bange — ikke en

Gang undselig længer. Tænker ikke mere

over, at det er tysk de taler. Ved ikke af

det.

„Kunst", siger han som halvt til sig selv.

„Kunst i et Par Øjne! Og i dette Hus!"

„Nej, jeg har slet ingen Talenter", skyn-

der hun sig at faa sagt.

„Har De ikke? Saa tak De Deres —
lille Aftenbøns Gud for det! Talenter plejer

at være Kunstens værste Vrængebilleder. —
Sig mig, har De et andet Klaver i Huset

end det, som mishandles derinde?'"

Ja, det gamle karnisformede Øveklaver

staar jo i deres forrige Skole- og nuværende

Daglig-Stue ovenpaa. Men — —
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„Hvor har De det? Ikke saadan, at det

kan høres hernede."

„Nej. Det er i en Stue over Køkkenet."

„Saa gaar vi derop!"

Som i Drømme gaar hun op ad Trappen,

medens han følger efter. Ind i Skolestuen,

hvor det elektriske Lys brænder — aa, de

glemte at slukke det før! Der flyder lidt

med alt Slags — det værste er en Friser-

kaabe, som hurtigt puttes ned bag Sofaen

— men ellers ser der meget pænt ud.

Han gaar hen imod Klaveret . . . Vil han
— vil han virkelig spille? For hende? Hun
kan slet ikke rumme det-— men hun bliver saa

rolig ved det, som om det var ganske naturligt.

Han slaar et Par Akkorder an og træk-

ker paa Skuldrene. „En Tjener, som er

lidt halt og lam ! Lad gaa !
-— — Hvad

skal jeg spille?"

Det er som i et Æventyr . . . Vil hun
have Land og Rige — Sol eller Maane ?

Hun kan vælge

!

Hun svarer blot: „Was Sie woUen."

Men „w^as Sie w^ollen", det er en Verden,

der lukker sig op — —
Skolestuen kan ikke rumme det levende

Brus af Toner — den vider sig ud i det

grænseløse. Og den fyldes, den befolkes . . .

Alt hvad der er terpet ind her med Møje
— det glider frem i brede Bølger, det faar

Liv i tonende Billeder . . . Alle Lande er

herinde — Ørkenen, gnistrende gul, endeløs

!

Pyramiderne som stærke Mennesketanker op

imod den blaa Luft ... Bjærge som jager

takkede Tinder ind gennem Skyerne og tvin-

ger Solflammer ned over Gletschernes Sne,

til den gløder som Blod . . . Høje Træer,

der suser Stilhed ned i Skovenes Dybder . . .

Floder, som glider mellem lange Græs og
bærer Steppernes Tungsind med — blandt

Sagte mumlende Bølger . . .

Og alle de Store, som har levet — de,

der har baaret Sværd og Krone — de, der

har drømt højest og dybest — de, der blot

har baaret noget varmt i Hjærtet, der kunde
strømme ud som Glæde mod de andre —
de færdes herinde med kendte Ansigter. De
kommer vandrende Haand i Haand ad To-

nernes Kongevej . . .

— — Aa, „was Sie wollen" — det er

Sorg, den allerdybeste, for den kan ikke for-

klares, ikke græde sig ud . . . Det er Træt-

hed indtil Døden — imellem glider alle

Klangene over imod hende som Børn med

bøjede Hoveder, der vil sove ind for bestan-

dig i hendes Skød . . . Men det er ogsaa

Glæde, der gnistrer, syder og skummer —
løssluppen som Bække ved Foraarstid . . .

Det klinger saa blidt som Maanelys, der

lister sig ned gennem dugget Spindelvæv —
og det er som Brøl af store, nattesorte Have,

der piskes af Stormenes Svøbe.

Det kommer højere oppe fra end de stille

Stjærners jordfjærne Klarhed, som glimter

ind gennem Vinduet — og længere nede fra

end selve Jordens brændende Dyb, dens hem-

melige, ildsvangre Skød . . .

Aa, det rummer mer, langt mer endnu —
for Ens eget Hjærte er med i det. Ens eget

Hjærte synger og længes, ler og græder igen-

nem det altsammen. Det faar Luft en Gang
— det er, som om alle Harmonierne bruser

frem fra det . . .

— Da den tonende Verden lukker sig—
da det store Kor fra oven og fra neden

forstummer, og han vender sig imod hende,

drager hun et dybt Lettelsens Suk. Kunde
næsten tro, at hun selv har spillet med —
ved ialfald, at hun har levet med. Været

dødelig angst og hjærtelig tryg, bedrøvet og

jublende sammen med ham.

„Jeg har forstaaet det altsammen," siger hun.

Han ser paa hende og smiler lidt — med
det trætte Smil, der giver hans Ansigt kon-

gelig Skønhed. Farer saa med de lange

smækre Fingre gennem Haaret, der er vældet

frem over Panden og siger:

„Jeg kan se noget bagved Deres Øjne —
ja, det kommer dybere fra, rf^r sidder det

—

"

han peger mod de hvide Folder over hendes

spinkle Bryst — „det skal De passe paa at

bevare."

„Ja," svarer hun — for hun ved, at han

ser rigtigt.

„Og siden De ikke er voksen, skal De faa

et Æventyr."

Ansigtet vender han imod hende, men den

ene Haand hviler endnu bagud paa Tangen-

terne og slaar enkelte Toner an, der lyder

som i Drømme.
„Etsteds oppe i Himlen er der et stort

Baal — som de fineste, mest udvalgte Engle

er sat til at passe. Uden det frøs hele

Verden ihjel — Solen er kun et lille mat

Biilcd paa det . . . Og hver Gang en Sjæl,

som Gud elsker — eller hader mer end

andre, sendes ned til Jorden, ind i et

Menneske-Legeme, bliver der ikke lagt en
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bankende Kødklump i Brystet paa det Legeme,

men en lille Flamme af det store, røde Baal.

Den gløder og skælver derinde —
- og

brænder sig ud . . . Gennem Menneskets

Øjne, gennem hans Fingre — gennem hans

Mund — gennem hans Tanker . . .

Om delte kunde man ogsaa sige „die Engel

nennen es Himmelsfreud — die Teutel nennen

es Hollenschmerz" ... Vi Mennesker kalder

det Kunst.

Det er ganske ligegyldigt, hvad Udslag

den giver sig. Var jeg født døv, havde jeg

hugget Guder af Marmor — saa Stenen

havde sunget!

Ser De, jeg tror De har faaet den lille

rastløse Flamme derinde. Den, der selv har

den, er synsk paa det Punkt. Den Dag,

hvor den brænder sig igennem — er De
voksen. Jeg ved ikke, hvordan det vil ske

— bryd Dem ikke om at spille, male, fløjte,

staa paa Hovedet eller gøre andre Jonglør-

kunster for at faa Flammen frem! Den
finder nok sin egen Vej. — Pas blot paa

at bevare den — mer end Livet. Den kan

slukkes — og det er Døden. Men det er en

bitter, en alvorlig Spøg at have faaet den.

Det er et Overmaal af Liv, som et Menneske
ikke er anlagt paa. Han maa leve mer end

han mægter."

Har hun drømt det selv en Gang, da hun
var lille Pige — eller tænkt det bag sine

Tanker. Hun synes slet ikke, det lyder

underligt.

Han rejser sig — og hun med det samme.
Da han ser hende staa der — tynd og hvid

med store Øjne, der tager hvert Ord ind,

som han har talt, smiler han atter lidt . . .

Løfter saa hendes Ansigt mellem begge sine

Hænder og kysser hende paa Panden : „Barn !"

Saa gaar han ned ad Trappen — stanser

halvvejs og ser ned i Forstuen. „Jeg vil

ikke rende paa nogen," siger han. Da den

er tom, gaar han hurtigt ned, faar fat i sin

Pels — og er ude af Døren, borte i Natten

med det samme. — —
De er hørt op med at musicere derinde

— men et Virvar af Stemmer summer herud.

Hun vender om igen, glider op ad Trap-

pen og ind i Skolestuen, slukker Lyset og

sætter sig hen ved Vinduet, hvor de store,

stille Stjærners jordfjærne Klarhed skinner ind til

hende fra den blaanende sorte Nattehimmel.

Hun kan ikke samle alt, hvad der er sket

... Er det forbi altsammen — som om

hun blot kunde have siddet her i sin Aske-

pot-Krog og bildt sig det ind?

Nej, her er sket noget — af det, der ikke

hører op. Hun er slet ikke mer den samme.
Hun har været oppe hos Prinsen paa det

høje Slot — og han har fæstet hende. Hun
er selv Prinsesse . . . Hun troede det jo nok
— men den Hemmelighed, som hun var ene

om at gaa med, den har nu en anden op-

daget og slaaet den fast med det samme.
Gjort hende til et rigtigt Menneske.

Nu ved hun først for Alvor, at hun vir-

kelig er til.

Nu ved hun, at Livet kommer, at det

maa komme — hun har det i sig . . .

— Nedenunder er den improviserede Kon-

cert tilendebragt uden andet nævneværdigt

Uheld end det, at Hovedpersonen blandt Til-

hørerne ikke har hørt den.

Skuffelsen over hans Forsvinden opløser

sig imidlertid snart i utaalmodig Længsel

efter at se ham træde ind igen — og med
et eneste Greb i Tangenterne udødeliggøre

Instrumentet.

Amtmanden og et Par andre Herrer fore-

tages en Razzia i den natlige Have — i den

noget ubegrundede Frygt, at Hædersgæsten

kunde være faret vild dernede — men støder

kun paa Naboens Kat. Og Selskabet nødes til

beklagende at fastslaa, at den store Kunstner

har været mere indisponeret end han vilde

være ved og for Alvor har maattet trække

sig tilbage. Saa lader Amtmandinden Kaffen

byde om.

„Naturligvis var det en Skuffelse," siger

hun til Rektorens Frue. „Men han har dog

været her ! Han har klappet ad Rigmors

Violin og sagt, at man kunde gerne lugte

til Gerdas røde Nellike i Kabinettet. Jeg

synes denne Aften maa blive som et Forspil,

en Ouverture til mine Pigebørns Kunstner-

karriere !

"

— Da alle Gæsterne var gaaede, gik det

op for Amtmandinden, at lille Aase havde

været borte under sidste Del af Festen. Og
da hun kom ovenpaa med Døtrene, fandt

hun hende i Pigebørnenes Dagligstue. Hun
sad ved Vinduet, hendes Arme laa i Kar-

men, og Hovedet var sunket ned mod Ar-

mene i fredelig Søvn.

Der var saa dyb og tryg en Selvhengivelse

i hendes Hvile, at Moderen maatte bøje sig

ned og kysse sin egen talentløse Unge . . .

Lille Aase! —
—•-><^s<-«-



MUUers Regnemaskine.

NOGLE BLADE AF REGNEMASKINERNES HISTORIE

Af Johannes Vermehren.

FORINDEN jeg i det følgende efter Redak- en automatisk Menteoverføring, til Regnema-

tionens Anmodning giver en kortfattet skinerne, medens de, som mangle den, kun

Oversigt over Regnemaskinernes Historie, hvor ere Regneapparater.

jeg kun agter at beskjæftige mig med de Rc^ucapparateruc kunne atter deles i to

vigtigste Opfindelser, finder jeg det rigtigst Classer: De aliiiiiidelige Regueapparater og de

som Indledning at gjøre Læseren bekjendt logarilhmiske Regnenpparalcr.

med de forskjellige Arter af Maskiner, der i De almindelige Regueapparater have ikke

Tidens Løb have seet Dagens Lys, og i opnaaet synderlig Betydning og skulle derfor

store Træk med Constructionen af en Regne- her kun nævnes.

maskine. J^e logorilhmiskc Regueapparater gruppere

De mechaniske Indretninger kunne deles i sig mere eller mindre om den bekjendte

to Classer: Regneapparater og Regnemaskiner, „Regnestok", idet man dels har forsøgt at

og Grænsen mellem disse kan passende sættes gjøre denne længere for at opnaae flere Cifre,

ved den saakaldte Menteoverføring, idet man dels paa anden Maade har prøvet paa at

regner alle mechaniske Indretninger, der have forbedre den. Disse Forsøg have imidlertid
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ikke ført til det ønskede Resultat, idet Regne-

stokken i sin enkle Form stadigt maa siges

at indtage Førstepladsen blandt de logarith-

miske Regneapparater.

Hvad Regnemaskinerne angaaer, lader det

sig ikke undgaae at tale lidt om deres Con-

struction.

Da Tallene ere Regningens Grundlag, er

enhver Regnemaskines Hovedbestanddel et

Tcelleapparat, som er afpasset efter Tital-

systemet og har eet Element for Enerne,

eet for Tierne, eet for Hundrederne o. s. v.

Tælleapparaternes Elementer ere i Alminde-

lighed cylindriske Skiver, paa hvis flade eller

Pascals Regnemaskine.
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En lignende Udløser bør findes i „Qvo-

tienten".

krumme Overflade Cifrene O til 9 ere an-

bragte.

I enhver egentlig Regnemaskines Tælleap-

parat findes altsaa en Mechanisme, der be-

virker, at Menterne overføres uden noget

Arbeide fra Regnerens Side.

Naar man ved et Tælleapparat har sørget

for, at ethvert af dets Elementer uafhængigt

af de øvrige lader sig bevæge efter Behag

1, 2, 3, 4 .... 9 Cifre fremad, kan man

benytte Tælleapparatet til Addition.

For at gjøre en Regnemaskine brugbar til

gjentagen Addition af det samme flercifrede

Tal og derigjennem altsaa til Multiplication, benyttet i Tyskland til virkelig Regning, men

Den tidligste Opfindelse paa Regnekunstens

Omraade er det saakaldte Rcgnehrædt, hvis

Anvendelse i Europa gaaer helt tilbage til

de gamle Romere.

Dette Regnebrædt er imidlertid det samme,

som findes i China, og det er temmelig sik-

kert derfra kommet til Romerne gjennem deres

asiatiske Besiddelser.

Endnu i det 17 de Aarhundrede blev det

kan man forsyne den med særlige Mecha-

nismer, ved Hjælp af hvilke man efter at

have foretaget de nødvendige Indstillinger

strax kan bevæge et til Addendernes Ciffer-

antal svarende Antal Cifferskiver hver for

sig det ønskede Antal Enheder fremad, og

dette ved en eneste Haandbevægelse, f. Ex.

en eneste Omdreining af et Haandtag.

En Additionsmaskine, som ogsaa tillader

Subtraction, og paa hvilken Indstillingsme-

chanisme og Tælleapparat kan forskydes i

Forhold til hinanden, er, naar hvert Led af

Indstillingsmechanismen kan stilles paa et af

Tallene O, 1, 2, 3, 4 9, duelig til

Multiplication og Division.

De fleste for alle 4 Grundregningsarter

bestemte Maskiner have et særligt Tælleap-

parat, i hvilket ved Multiplication Multipli-

catoren, ved Division Qvotienten kommer til-

syne, og som af den sidste Grund sædvan-

ligt kaldes „Qvotienten".

„Qvotienten" behøver ikke Menteover-

føring, thi den tjener kun til at tælle

Haandtagets Omdreininger, og disse an-

synes nu ganske at have tabt sin Betydning

i Vesteuropa.

I Rusland, China og Japan bruges Regne-

brædtet derimod fremdeles. Regnebrædtet

har udgjort Menneskehedens eneste mechaniske

Hjælpemiddel paa Regningens Omraade lige

til Begyndelsen af det 17 de Aarhundrede,

men det lader til, at man her i Danmark

som maaskee ogsaa i det øvrige Norden først

noget senere end i Vesteuropa har afskaffet

det. Der findes nemlig en Forklaring over

det, udkommen her i Kjøbenhavn i Aaret

1743.

Det er en morsom Piece, der ved Siden

af at være en varm Anerkjendelse af Regne-

brædtet tillige indeholder saa meget, der

viser os, paa hvilket lavt ja ligefrem barn-

ligt Standpunkt Udvikligen dengang stod.

Paa enkelte Steder i den lille Bog findes

flere fornuftige Bemærkninger, saaledes f. Ex.

at Børn lære lettere at regne paa Brædtet

end med Cifre, og Udtalelsen om, at Tital-

systemet ikke har været nogen Nødvendig-

hed fra Begyndelsen af. Men Forfatteren

drage (mellem hver Forskydning) ikke mere har aabenbart ligesom de fleste Andre paa

end 9.

Man vilde nutildags ansee del for en stor

Mangel, naar en Regnemaskine ikke havde

nogen „Udløser", ved Hjælp af hvilken alle

Tælleapparatets Cifferskiver raskt kunne stilles

tilbage paa 0.

den Tid kun været i Stand til at fatte det

mest elementaire.

Efter Reformationen, der jo bragte nyt

Liv ind i det gamle Samfund, vaagnede

ogsaa Lysten til at gjøre Opfindelser paa

Regnekunstens Omraade.
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Omtrent ved Aaret 1620 opfandt E. Giiiiter

sin bekjendte Scala, som under Navn af

„Gunlerscala" eller blot „Gunter" har holdt

sig til den Dag idag. Gunterscalaen har

nemlig ved de i Tidens Løb foretagne For-

bedringer udviklet sig til den nuværende

„Regnestok".

Gunters Opfindelse var en eneste prismatisk

Stok eller Lineal med flere paa Forsiden og Bag-

siden anbragte logarithmiske og andre Scalaer.

Opfindelsen hviler paa den Kjendsgjerning,

at man ved at anvende Logarithmer til Be-

regninger forvandler Multiplication til Addi-

tion og Division til Subtraction.

«lx
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Pascals Regnemaskine (Menteoverferingen).
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Foruden Gunter arbeidede Wingate og

Oughired paa dette Omraade.

Medens saaledes disse tidlige Opfindelser

paa Regnekunstens Omraade gik i logarith-

misk Retning, og medens de nævnte Scalaer

ikke kunne kaldes Maskiner men kun Ap-

parater, skulde der ikke gaae ret mange Aar

Regnebrædtut i to Skikkelser, foroven del chincsiske, .forneden det russiske= 296 :=

efter deres Fremkomst, før den første Regne-

maskine saae Dagens Lys.

Den geniale franske Tænker og Mathema-

tiker Bhiisc Pascal (1623— 1662), som alt

fra Drengeaarene af havde forbauset ved

sine sjeldne mathematiske Evner, var ikke mere

end 19 å 20 Aar gammel, da han ca. 1643

opfandt den første Regnemaskine.

Det var naturligvis et

i høi Grad primitivt Ap-

parat, som der i Virke-

ligheden ikke kunde være

Tale om at indføre i det

praktiske Liv.

Naar Pascals Maskine

alligevel vakte en betyde-

lig Opsigt, var det natur-

ligvis, fordi Datidens Ud-

vikling med Hensyn til

mekaniske Opfindelser

endnu lod saa meget til-

bage at ønske, og fordi

Pascal var saa meget

forud for sin Tid, at hans

Værk ogsaa af den Grund

maatte vække hans Sam-

tids Beundring.

Naar man nutildags til-

lægger Maskinen Betyd-

ning, er det ene og alene

af den Grund, at den er

den forsle Regnemaskine.

Den er ikke noget Regne-

apparat saaledes som

Regnebrædtet og de før

omtalte logarithmiske Op-

findelser.

Menteoverføringen er

aabenbart det, der giver

Maskinen dens Betyd-

ning. Fandtes den ikke,

vilde Opfindelsen rimelig-

vis strax være falden til

Jorden.

Det træffer sig saa
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heldigt, at Nutiden er i Besiddelse af to Skri-

velser fra Pascals Haand denne Sag vedrørende

foruden en Beskrivelse af Maskinen, der blev

forfattet af M. Didcrol, og det Privilegium,

Kongen udstedte til Pascal, og som var ens-

betydende med vore nuværende Patenter.

Vi faae herigjcnnem et interessant Billede

af den Tid, hvori Pascal levede og kæmpede

for Virkeliggjørelsen af sin Idé.

Pascal havde Æren af den første Regne-

maskine, men det skulde ikke lykkes ham

at konstruere den Maskine, som blev For-

billedet for en hel Række senere Opfindelser.

I Aaret 1671 opfandt den store tyske

Philosoph Gottfried Wilhelm von Lcil>ni: (1646-

1716) sin bekjendte Regnemaskine, der kan

betragtes som de fleste senere Regnemaskiners

Forbillede.

Denne Maskine betyder et mægtigt Frem-

skridt. Strax ved Indstillingen seer man, at

Leibniz's Maskine har et særligt af ham op-

fundet Indstillingsapparat (som endnu er al-

mindeligt anvendt), medens Pascals Maskine

savner et saadant.

Den eneste af Leibniz's Maskiner, som

endnu existerer, opbevares i det kongelige

Bibliothek i Hannover, og er i den nyere

Tid bleven istandsat af A. BurJdmrdt.

Blandt de store Fortrin, Leibniz's Maskine

har fremfor Pascals, maa foruden selve Indstil-

lingsmechanismen, der bevirker, at et fler-

cifret Tals Addition foretages ved at dreie

een Gang rundt paa et Haandtag, dette, at

Indstillingsmechanismen kan forskydes og

saaledes gribe ind i Tælleapparatet paa for-

skjellige Steder, nævnes som et af de be-

tydeligste.

Man opnaaer nemlig derved, at det lOdob-

belte, lOOdobbelte o. s. v. af et paa Ind-

stillingsmechanismen indstillet flercifret Tal

cjtcr en eneste Haandbevagclse kan overføres

paa Tu'lleapparatet.

Da det kun kommer an paa Tælleappa-

ratets og Indstillingsmechanismens indbyrdes

Stilling, er det ligegyldigt om det første for-

skyder sig, medens

den anden staaer

stille eller omvendt.

Hos Leibniz staaer

Tælleapparatet stil-

le. Den nævnte For-

skydning af Indstil-

lingsmechanismen

foretager Leibniz

ved at dreie paa

et særligt Haand-

tag, der er anbragt

alene med dette

Maal for Øie.

Leibniz's Maski-

ne har ogsaaen Ud-

løsningsmechanis-

me, ved Hjælp af

hvilken alle Numer-

hjulene rask kunne

bringes tilbage paa

Nulstillingen.

Den første geniale

Tanke at bevæge et

Tælleapparat paa en

saadan Maade, at

man kan udføre for-

skjellige Regninger,

tilhører ganske vist

Pascal , men ikke

mindre Genialitet

har Leibniz viist

ved at construere

Maskinen saaledes,

at der fra det Øie-

blik virkeligt i det

praktiske Liv kunde

blive Tale om Be-

grebet Reoiieinaski-

iie.

Fortjener derfor

Pascals Maskine at

blive almindelig be-

kjendt, fordi det er

den første, fortjener

'" iiiMijn{(n»y[^y«
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Leibniz's det ikke mindre, fordi den danner

Grundlaget for de fleste senere Maskiner.

Leibniz er Regnemaskinernes Fader. Man

er i Besiddelse af hans Afhandling om Ma-

skinen, der fra hans Haand foreligger paa

Latin, men er oversat paa Tysk til „Zeit-

schrift fiJr Vermessungswesen".

Denne Afhandling viser, hvilket udviklet

Standpunkt den store tyske Philosoph indtog

paa dette Omraade. Uafladeligt findes der

Bemærkninger som godtgjøre hans Fremsyn.

Det var som om Leibniz's Maskine havde

givet Signalet til Opfindelser paa Regnekun-

stens Omraade; thi disse følge nu hyppigere.

Først i 17 70 construeredes den første vir-

kelig brugbare Regnemaskine af Pastor Hahn.

Den fabrikeredes endnu i Begyndelsen af det

18de Aarhundrede af Uhrmager Chr. Schus-

ier i Ansbach.

Nogle Aar senere fremkom en Maskine,

der viste sig som en farlig Concurrent til

Hahns. Den blev opfunden af Ingeniørcapi-

tain Muller i Hessen Darmstadt og fortjener

af flere Grunde Opmærksomhed.

Hos Muller forskyder Tælleapparatet sig,

medens Indstillingsmekanismen staaer stille.

Saa snart der var Tale om at trække et

større Tal fra et mindre eller at danne et

større Tal, end Tælleapparatet var i Stand

til, lod Maskinen en Klokke ringe. Men

denne Sikkerhedsforanstaltning var ikke den

eneste. Muller havde foretaget. Hans Ma-

skine udmærkede sig ved en hel Del af saa-

danne Indretninger, der skulde umuliggjøre

Feilregning.

Disse forskellige Opfindelser vise at Capi-

tain MiJllCr har været en genial og frem-

synet Mand, og hans Maskine giver os et

godt Begreb om, hvor langt Udviklingen var

naaet. Vi ere her Vidne til noget saadant

som Skjænderi mellem de to Opfindere, Muller

og Hahn, om hvis Maskine der har For-

trinet, noget der jo var ganske utænkeligt

paa Leibniz's Tid, hvor denne store Mand stod

alene med sin Opfindelse hævet over Critiken.

Der er endeligt endnu en Fortjeneste hos

Muller. Han var nemlig den Første, der

undfangede Ideen til en ganske særlig Art

af Regnemaskiner, som først omtrent 50 Aar

senere skulde see Dagens Lys, nemlig de saa-

kaldte Differentsmaskiner.

I Frankfurt am Main udkom i Aaret 1786

Mullers Afhandling om Maskinen, udgivet af

KlipStein.

Med Hensyn til de Sikkerhedsforanstalt-

ninger, Muller foretog, bør man lægge Mærke

til, at han indrettede det saaledes, at Haand-

taget ikke kunde gaae rundt, naar Indstil-

lingerne ikke vare nøiagtig foretagne, lige-

som disse ikke kunde foretages, naar Haand-

taget ikke var i Hvilestillingen.

Han synes endog at være naaet endnu

videre, idet han ogsaa, saa vidt det kan sees,

med Held bekæmpede Centrifugalkraften.

Selv om den Indretning, at Haandtaget gik

istaa, naar det dreiedes altfor hurtigt, natur-

ligvis er en stiltiende Indrømmelse af, at

Centrifugalkraften alligevel ikke var beseiret

ad directe Vei, viser Muller sig paa dette

og de før nævnte Omraader at være langt

forud for Hahn, hvis Maskine havde en

lignende Construktion uden at være i Be-

siddelse af de omtalte Sikkerhedsindretninger.

Gaae vi helt ned til vore Dage, viser det sig,

at der forhandles adskillige Maskiner, som

ikke have ubetinget Herredømme over Cen-

trifugalkraften.

Skønt der i det 18de Aarhundrede var

gjort ikke saa faa Opfindelser, stod det kun

sørgeligt til med den practiske Anvendelse

af de construcrede Apparater. Der fandtes

paa dette Tidspunkt neppe mere end 30

Eksemplarer af de forskjellige Regnemaskiner.

Det 19de Aarhundrede begyndte med at

virkeliggjøre den af Capitain Muller udkastede

Tanke, idet Englænderen Babbage i Aaret

1812 opfandt sin békiendte Differentsmaskiue.

Denne Maskine havde den Opgave at be-

regne mathematiske, astronomiske og lignende

Tavler og desuden stereotypere Resultaterne;
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men der hen-

gik adskillige

Aar, forinden

Babbage kun-

debegyndepaa

Maskinen.

Imidlertid

fremkom i Aa-

ret 1820 ende-

ligt den første

Regnemaskine,

der skulde op-

naae en større

Udbredelse.

Opfinderens

Navn er Tho-

mas. Indstil-

lingsapparatet

var construe-

ret efter Leib-

niz, men stod

stille, medens

Tælleapparatet

forskødes.

11823 kun-

de Babbage en-

delig begynde

Bygningen af

sin Differenls-

maskine, hvil-

ket imidlertid,

naar man tager

Hensyn til Ma-

skinens Stør-

relse (den var

saa stor som

et Fortepiano)

og complicere-

de Construc-

tion,var et me-

get langvarigt

og kostbart Ar-

bejde.

Den engel-

ske Regjering

Lcibniz's Resnemaskin

Ø^'Jmt '^^Jlf^.

ixJ

Leibniz's Regnemaskine (Detail).
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understøttede ham med betydelige Summer.

Efter at han havde arbeidet i 10 Aar,

maatte han paa Grund af ugunstige ydre

Omstændigheder indstille Arbeidet, og hans

Maskine fik nu som Curiositet Plads i Kings

College Museet. Hans Idé skulde imidlertid

ikke gaae i Glemmebogen.

Svenskerne Georo- og Eduard Sckcutz (Fa-

der og Søn) fortsatte paa den af Babbage

angivne Bane, idet de 1834 opfandt en

Dijferenismaskiuc. i

Efter et meget flittigt og dygtigt Arbeide

lykkedes det dem i 1853 at faae det første

Exemplar færdigt. Det andet Exemplar

blev færdigt 1858. Denne Maskine har af-

lagt mærkelige Prøver paa sin Ydeevne.

Den har 5 Tælleapparater, hvert med 1

5

Cifre.

I Dinglers „Polytechnische Journal", Aar-

gang 1860, har Dr. H. Meidiiiger skrevet

en Artikel om Scheiitz's Regnemaskine.

Differentsmaskinerne have paa Grund af

deres uhyre Størrelse og de mangfoldige Dele,

de indeholde, udfordret et langvarigt og be-

kosteligt Arbeide, og det synes, som om den

Nytte, man har haft af dem, alligevel ikke

har staaet i noget rimeligt Forhold til Ud-

gifterne, idet Spørgsmaalet Differentsmaskine

i Aarenes Løb er døet hen.

Trangen til en brugbar og praktisk Regne-

maskine voksede derimod bestandigt og af-

fødte nye Ideer, ligesom disse stadigt florerede

paa det logarithmiske Omraade.

Vi finde dog først Anledning til at

standse ved den i det praktiske Liv ret hyp-

pigt anvendte Maskine af Odhner. Den er

opfunden 1878.

Med Hensyn til Indstillingsmechanismens

og Tælleapparatets indbyrdes Stilling forskydes

det sidste, medens den første staaer stille.

Skjøndt Odhners Maskine har vundet en

ikke ringe Udbredelse, særlig i en nyere og

bedre Form benævnet „Brunsvigamaskinen",

staaer den dog i mange Henseender tilbage

for flere af de tidligere Maskiner, men den

er forholdsvis lille, og den har givet Anled-

ning til ny Opfindsomhed.

Mellem de Opfindelser, de næste 20 Aar

bragte, lægger man Mærke til nogle Maski-

ner, som udelukkende ere construerede med

Addition for Øie, og i 1888 fik Problemet

Additionsninskine en omtrent fuldkommen Løs-

ning.

Det er Amerikaneren Biinviigli, som har

Æren af at have construeret den for Tiden

mest udbredte Additionsmaskine. Maskinen

trykker de adderede Tal og deres Sum paa

Papirsstrimler.

Denne Maskine har gaaet sin Seirsgang

over hele den civiliserede Verden.

I de senere Aar have en Del forskjellige

Maskiner seet Dagens Lys, og til Slutning

skal kun nævnes den specielt til Multipli-

cation anvendelige Regnemaskine „Millioinu'r^'

,

som har den betydelige Fordel fremfor tid-

ligere Maskiner, at man ved Multiplicationen

kun dreier een Gang rundt for hvert Ciffer

i Multiplicator, medens man paa de andre

Maskiner maa dreie een Gang rundt for hver

Enhed i Multiplicators Cifre. Endvidere fore-

gaar paa „Millionair" Forskydningen auto-

matisk.

Ved „Millionair" er man kommen Con-

structionen af den ideelle Multiplications-

maskine betydeligt nærmere.*

Hvad er der opnaael og hvad mangler der?

Af det foregaaende vil det sees, at man kun

paa et enkelt Omraade har naaet et tilfreds-

stillende Resultat, idet man har construeret

en skrivende Additionsmaskine, som løser sin

Opgave til Fuldkommenhed.

Idealet, som maa være: en lille, lav og

billig Maskine, er dog endnu ikke naaet.

* En stor Oel af ovenstaaende Bemærkninger

om Regnemaskinernes Historie ere hentede fra en

Afhandling af K. Mehmlce i „Fincyklopiidie der

mathematischen Wissenschaften".
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Den V'ermehrenske Brølfregnemaskino.

Fremkommer en saadan, vil den være sikker

paa en meget stor Udbredelse.

Lade vi nu Addition ude af Betragtning,

kunne de andre Regneopgaver, der forekomme

i det praktiske Liv deles i 2 Classer:

////. AlmmdeUge Opgaver og U. Opgaver,

I/vis Losning man anvender Logarillinier.

I. kan atter deles i: a) Opgaver i Mul-

tiplication eller Division af hele Tal og b)

Opgaver i Brøkregning.

Brekregnemaskinen, set ovenfra.= 301 ^=^



Regnemaskinernes Historie

Løsningen af a foregaaer nogenlunde godt

paa de nuværende Maskiner; men for Mul-

tiplicationens Vedkommende viser dog Frem-

komsten af „Millionair", at man ikke føler

sig tilfredsstillet, men stræber hen mod

større Fuldkommenhed.

Dette er ganske naturligt; thi de alminde-

lige Maskiner operere for langsomt, men

Maalet er ingenlunde naaet ved „Millionair".

Ved Multiplication af store Tal er man

nemlig meget udsat for saavel Afiæsnings-

som Nedskrivningsfeil.

Udviklingen maa derfor gaae i Retning af

den skrivende Multiplicationsmaskine, og først

naar denne er fremstillet lige saa fuldkommen

som den skrivende Additionsmaskine, er Op-

gaven løst.

Til Løsning af /; bruges de samme Ma-

skiner som til Løsning af a.

Man kan ganske vist paa disse multipli-

cere et Tal med en Brøk, men kun ved

først at multiplicere med Tælleren og derefter

stille om og saa dividere med Nævneren.

Denne Operation er imidlertid for omstæn-

delig, og hvad der er lige saa uheldigt, er

dette, at man ikke paa Maskinen efter fuld-

endt Regning kan controllere, om man har stillet

rigtigt ind, da man under Regningen har

maattet udslette Indstillingerne undtagen den

sidste.

De nuværende Maskiner egne sig derfor

ikke til Brøkregning, og man savner i aller-

høieste Grad Brøkregnemaskinen, en Maskine,

b
der kan udføre Regningen a .

— i een Ope-
c

ration eller med andre Ord kan udføre en

Multiplication og en Division samtidigt.

Til Løsning af II haves de forskjellige

logarithmiske Apparater, blandt hvilke som

allerede fremhævet Regnestokken indtager den

mest fremragende Plads.

Fremkomsten af de andre Apparater viser

imidlertid, at der er Trang til flere Cifre end

dem, Regnestokken kan præstere, og da det

synes at have viist sig, at man ikke kan

opnaae noget tilfredsstillende Resultat med

Apparaterne, ligger det nær at slutte, at man

savner den logarithmiske Regnemaskine.

Resultatet af alt dette bliver, at Spørgs-

maalet Regnemaskine endnu kun er del-

vist løst, ja, at man egentlig mangler det

vigtigste, nemlig 3 helt nye Opfindelser

:

Den ideelle Multiplicationsmaskine, Brøkregne-

maskinen og den logarithmiske Regnemaskine.

Det er lykkedes mig at fremstille en

Multiplicationsmaskine, hvor man ligesom paa

„Millionair" kun dreier een Gang rundt for

hvert Ciffer i Multiplicator, og paa hvilken

man ydermere er i Stand til paa Forhaand

at indstille hegge Factorer. Denne Maskine

er et Gjennemgangsled til den ideelle Mul-

tiplicationsmaskine.

Endvidere har jeg construeret en mecha-

nisk Logarithmetabel, idet jeg har fundet,

hvorledes man ad mechanisk Vej kan frem-

stille Logarithmer.
*

Opfindelsen er i Korthed følgende: En

Kegle, der roterer om sin Axe, dreier et

Hjul, der sidder paa en Skrue, hvis Axe er

parallel med Keglens Frembringer. Idet Hju-

let gaaer rundt og samtidigt skyder sig henad

Skruen, tegner det paa Keglen en Spiral, hvis

Projection paa Keglens Basis er en logarith-

misk Spiral.

Et bestemt Forhold mellem Keglens Diametre

ved Spiralens Endepuncter vil i Forbindelse

med en bestemt Diameter af Hjulet og et

bestemt Antal Skruevindinger mellem Spi-

ralens Endepuncter bevirke, at et Tælleappa-

rat, der er anbragt paa Keglens Axel, viser

de briggiske Logarithmer af de Tal, der sam-

tidigt fremkomme paa et andet Tælleapparat,

som er sat i Forbindelse med Hjulet.

Endelig har jeg construeret Brøkregne-

maskinen. En lille Brøkregner, som multi-

plicerer 3 a 4 ci frede Tal med 2 cifrede

* En nærmere Beskrivelse af denne Maskine,

som er Gjennemgangsled til den logarithmiske

Regnemaskine, findes i Bladet „Ingenieuren" for

14de Januar 1910.
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Brøker, har alt længe været færdig, og en

stor Brøkregnemaskine, der multiplicerer ind-

til 6 cifrede Tal med 6 cifrede Brøker, er

nylig fuldendt.

Cifrenes Antal

kan her for-

mindskes eller

forøges efter

Behag.

Maskinen be-

staaer af to

Talleapparakr

,

A og B, der

enten hvert for

sig eller sam-

tidigt kunne be-

væges af Mid-

terpartiet. Dette

har en dobbelt

TnHctillinøQ '-*^" mcchaniske Logarithmefabcl.

mechanisme a og b, hvis ene Del h er be-

stemt til Indstilling af Brøkens Tæller, me-

dens den anden Del a er bestemt til Indstil-

ling af

Nævneren.

Indstil-

lingen fore-

gaaer paa

følgende

Maade

:

Mandreier

den fra

Midterpar-

tiets ven-

stre Side

opstaaende

Indstil-

Ungspind,
Den logarithmiske Spirals Fremstilling ad mechanisk Vei.

bringer dem til at vise det Tal, der ønskes,

ved i rette Øieblik at slippe Knapperne.

Naar man har sluppet en Knap, bliver det

tilsvarende

Indstillingshjul

staaende, og

man kan paa-

virke det næ-

ste Hjul.

Naar Indstil-

lingen er fore-

tagen , dreies

Indstillingspin-

den tilbage, til

man føler

Knækket.

Regningen

eller den direc-

te Paavirkning

afTælleappara-

terne skeer nu ved at bevæge det store Haand-

tag (//) tilhøire.

Dreier man paa Haandtaget {V) tilvenstre,

forskyder

man Midt-

erpartiet

til Siden

langs

Tælleappa-

raterne(see

Leibniz).

Ved Hjælp

af de to

smaa Greb

paa Maski-

nens ven-

stre Ende

sættes

hvis to Stillinger markeres af et Knæk, fremad

saa langt som muligt, til man føler Knækket.

Derefter trykker man med venstre Haand

paa Knapperne, medens man samtidigt dreier

paa det tilsvarende lille Haandtag paa Ma-

skinens høire Side.

Indstillingshjulene bevæge sig nu, og man

Tælleapparaterne ved en enkelt Omdreining

paa O.

For at der ikke skal fremkomme Feil

under Brugen af Maskinen (see Capt. Muller)

er det indrettet saaledes

:

1) at Indstillingen ikke kan foregaae, med

mindre Indstillingspinden er dreiet fremad,
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2) at Indstillingspinden ikke kan dreies frem-

ad, med mindre H staaer i Normalstil-

lingen,

3) at H ikke kan bevæges, saa længe Ind-

stillingspinden er dreiet fremad,

4) at H ikke kan bevæges, med mindre V
og de to Greb paa venstre Side staae i

Normalstillingen,

5) at F ikke kan bevæges, med mindre H
staaer i Normalstillingen, og

6) at de to Greb paa venstre Side ikke

kunne bevæges, med mindre H staaer i

Normalstillingen.

For at forklare, hvorledes Brøkregning

foregaaer paa Maskinen, ville vi tage et

simpelt Exempel, idet vi tænke os, at Brøken

^/y er indstillet, at altsaa b viser 3 og a 7.

Ved en enkelt Omdreining af H vil B vise

3, A 7, eller med andre Ord, B vil vise ^j^

af det A viser (3 er jo ^/y af 7).

Næste Omdreining i samme Retning giver

5 6, ^ 14, (6 er ^/^ af 14), og for hver

ny Omdreining i fremadgaaende Retning af

H vil man addere 3 til Tallet paa B og 1

til Tallet paa A. For hver Omdreining i

tilbagegaaende Retning subtraheres 3 fra Tallet

paa B og 1 fra Tallet paa A.

Nu vil det være klart, at hvorledes man

end dreier frem og tilbage paa H, og hvor

man end ved Forskydninger (altsaa ved

Dreininger af V) lader Midterpartiet angribe

Tælleapparaterne, eet vil dog være sikkert.

det nemlig, at det Tal, der viser sig paa B,

stadigt vil være ^/y af det Tal, A viser.

Endvidere vil det forstaaes, at man ved

fortsatte Dreininger afH og F kan danne eller

frembringe et hvilketsomhelst Tal paa A, og

følgeligt altsaa kan multiplicere et hvilketsom-

helst Tal med ^ji.

Det er en Øvelsesag at operere saaledes,

at man naaer Resultatet ved de færreste Om-

dreininger. Man gjør i Begyndelsen en Del

overflødige Dreininger, men Øvelse i at bruge

Maskinen opnaaes meget snart, og er man

først fortrolig med Operationerne, vil man

f. Ex. være i Stand til at multiplicere et 6

cifret Tal med en 6 cifret Brøk 10 Gange

saa hurtigt, som det skeer paa Papiret.

Paa hosstaaende Afbildning af Maskinen

er Brøken ^^^^/72ooo indstillet, hvilket er det

samme som at regne med 3^/3 procent i 169

Dage.

Man har paa A dannet Kr. 5,824,37 og

aflæser paa B Renten Kr. 95,697 eller Kr.

95,70, da den efterfølgende Decimal er større

end 5.

Sluttelig skal bemærkes, at skjøndt man

naturligvis arbeider med Iiele Omdreininger af

Haandtagene, kan man standse, Iivor man vil

i CII Omdreining og føre Haandtaget tilbage i

modsat Retning til Normalstillingeii, iideu at

Menteoverforingen derjor volder Fanskeligheder.

Centrifugalkraften i Maskinen er fuldslan-

dicrt beseirct ad directe Vei.
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CHOPIN
Af WiLL. Behrend.

t/^ymiiuttJt^

1809 eller 1810?
— Med fuld Sikker-

hed bliver det næppe

nogensinde fastslaaet,

hvilket af de to Aar,

der er Frédéric CJw-

pins Fødeaar, saalidt

som vi nogensinde

faar at vide, hvilken

Dag selve Stormeste-

ren, Ludvig van Bee-

ihoven,kom tilVerden.

— Paa Chopins Lig-

sten paaPére Lachaise

staar 1810, og Da-

toen skulde da være

22. P'ebruar. Men Cho-

pin fejrede selv sin

Fødselsdag den 1

.

Marts, og i Familien

opgav man hans Fø-

deaarsom 1 809. Dette

Aarstal slog da 1810

af Marken og anføres

i de æl-

dre Bio-

grafier.Nu ^»/w.««.

er det i-

midlertid

lykkedes

de polske

Musikkritikere, der ivrigt forsker Chopins Livs-

historie, at bringe en Ministerialbogsudskrift

til Veje, hvorefter Kirkegaards-Aarstallet atter

kommer til Ære og Værdighed; mange Skri-

benter vil sikkert følge dem, som Hugo Rie-

mann gør det i den lige fuldførte, syvendeUdgave

af hans bekendte Mnsikleksikon ; andre holder

endnu paa Familietraditionen og paastaar, at

en Kirkebog, der vitterlig indeholder andre

Fejl ved Indførelsen af Chopins Fødsel, og-

saa kan rumme en Fejl med Hensyn til

selve Dagen. Sagen er uafgjort og vil som
sagt efter al Rimelighed forblive det.

Er Chopin født den 22. Febr. 1810, da

har han Fødselsdag sammen med vor Niels

W. Gade — nøjagtig 7 Aar skilte da de to

Musikere, der var blandt de første national-

farvede Romantikere. — Født 1809 er

Chopin aargammel med Felix Mendelssohn,

f. 1810 jævnaldrende

med Robert Schu-

mann. Den samme
Romantikens Aand
ombølgede dem alle.

Men Chopin er som
kunstneriskTilsynela-

delse ubetinget mindst

tidsbundet, derfor ab-

solut den, der staar

klarest, mest livfuld,

distinkt og (for at

bruge et misbrugt

Ord) „moderne" af

de tre. Selv om Schu-

manns Værk langt

fra er saaledes bleg-

net som Størsteparten

af, hvad Mendelssohn
— den af Samtiden

mest beundrede —
frembragte, er der dog

hos ham paa den

ene Side et borgerligt

Træk —
AmKamin
—paa den

anden Si-

de en be-

stemt lite-

rær Bag-

grund, og det ikke alene naar han skrev

til Tekster, som slet ikke findes hos Cho-

pin. Derfra ikke mindst den polske Kla-

vermesters fuglefri Selvstændighed, hans

Værks sjældne Originalitet og Subjektivitet.

Mærkelig er Chopins Frihed for Tradition,

fordi han just hos andre satte det regelbundne

og korrekte saa højt, han, der beundrede Mo-

zart, „hos hvem", efter Chopins Udtryk,

„den tekniske Viden (science) fra Begyn-

delsen af stod paa Højde med Inspirationen,

medens han bebrejder Beethoven det utøjlede

{sauvage) der hidrørte fra, at denne Me-
ster „vendte de evige Principper Ryggen"*).

Chopin skaber jo saa at sige paa bar Bund

en ny Klavermusik, Udgangspunktet for hele

*) Udsagn, gengivne i Eugéne Delacroix's

Journal.
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vor Tids, og gør det paa Trods af de Prin-

cipper, han forefandt. Hvor han fandt

Linjer, sætter han Farver — og saaledes

blev han Klavermusikens Romantiker —

,

havde man hidtil skrevet for Klaveret med
de symfoniske Former for Øje, digtede han

ud af Klaverets Sjæl: i ny, frie Former gav

han det glansfulde og daarende, stolte og

indsmigrende Klange. Men ganske vist,

han begrænsede sig til dette ene Instrument

(hans øvrige faatallige Musik har, bortset

fra et Par Sange, ingen Interesse); og selv

ved dette sit Klaver mægtede han kun at

beherske de mindre Former, hvis Frihed han

selv dikterede. Den klassiske Ævne til at

„behandle" et enkelt, kort Motiv besad han

ikke eller uddannede han ikke. Hans Ud-

arbejdelser gik ganske andetsteds hen. Han
filede og filede paa sine Kompositioner —
„jeg skal gærne blive ved at skrive om paa

2den Del a.^ Polonæsen lige til mit Livs sidste

Time", skriver han halvt selvironisk til en

Ven — , men Arbejdet gik ud paa at gøre

Melodierne saa slanke og stolte, saa bløde

og indsmigrende som muligt, paa at forøge

deres Kraft og Sødme ved Harmoniernes

Udsøgthed, paa at skærpe Rytmerne og at

fængsle ved Stemmeføringens Finhed {Bach

var ikke for intet beundret af Chopin og

Genstand for hans Øvelser ved Klaveret),

eller at lade Fioriturerne paa en Gang logisk

sammensmelte med den Melodi, de pryder,

og dog lade dem tindre selvstændigt, synes

improviseret overraskende, bedaare som et

skælmsk Lune, og dog virke ganske natur-

ligt og usøgt.

Dette lange Arbejde sikrer Chopins Vær-

ker det lange Liv. Med det Koketteri, der

dels var hans egen Naturs, dels ogsaa Ti-

dens, ønskede han ikke, at Fremmede skulde

vide om dette Arbejde, tvertimod man
maatte hellere tage hans Kompositioner for

let henkastede Indfald end for Resultatet af

Slid og Møje og Omhu. Maaske er de en-

kelte Klaverstykker, som man nu synes i

altfor høj Grad har bevaret Skizzens Karak-

ter, ikke saa meget Skizzer, som man skulde

tro. Paa den anden Side beretter de, der

har oplevet Chopins vidunderlige Klaver-

spil, at hans Improvisationer var langt

dristigere end hans Kompositioner; men mulig

var da disse Udbrud ved Klaveret ikke saa

improviserede som de hypnotiserede Tilhørere

troede — og mon nogen var i Stand til at

høre paa Chopin med nøgtern Dommen, naar

han var saa lykkelig at komme under For-

tryllelsen af hans Spil ved de reunions in-

times, deconcerts de fasfiion, ved hvilke Chopin

næsten ene lod sig høre? — Thi, som be-

kendt, skræmmedes Chopin af det store

Publikum og ønskede kun at spille i den

lille Kreds, der samledes om ham i Aristo-

kratiets eller Pengefyrsternes Saloner og som
bestod af hans Venner blandt de polske

Landmænd, blandt Digterne (som Heine),

blandt Malerne (som Delacroix), blandt Mu-
sikere (som Fr. Liszt) og ikke mindst af

smukke, henrevne Kvinder, sværmende ro-

mantisk efter Tidens Manér, betagne af Verdens-

smerte og Lidenskabsrus — fremfor alt dejlige

at skue som Chopins Veninde, Mdme Kalerji,

der „ikke spiller særlig tiltalende, men til Gen-

gæld er saare smuk, naar hun løfter sine

Øjne under Spillet paa Rubens eller Guidos

Madonnaers Manér." — Denne Kreds be-

undrede Chopin som Virtuos, vel ogsaa som
Celebritet og som elegant og livstræt Leve-

mand; om hans Person gød tilmed det lyk-

kelig-ulykkelige Forhold til George Sand og

den stadig mere kendelige Brystsyge et sørg-

modigt, æggende Skær; og Polakkerne tilbad

den trofaste Landsmand, der gjorde Polens

Navn end mere stort og sympatetisk. Men
den geniale Komponist vurderede Samtiden

ikke fuldt ud; det var hans Danselyrik, der

mest forstodes, skattedes og udbredtes. Og
for at være en stor Komponist i hine Dages

Paris , maatte man skrive for Académie de

musiqiies store Opera som Meyerbeer, hvem

Chopin foragtede, eller i det mindste for

Symfoniorkesteret som Berlioz, hvis Larm

Chopin ængstedes for. Valse og Marzurkaer

var ikke tilstrækkeligt.

Rob. Schumann har ikke mindst Fortje-

nesten af, at Efterverdenen omvurderede dette

Syn paa Chopin — og endda har tyske

„ehrenhafte" Æstetikere efter Schumanns Dage

kaldt ( "hopin en Salonkomponist ! Chopin,

hvis Rytmer kunde være brede og stolte som

nogen Symfonikers, hvis geniale Harmonik

egentlig først opfattedes og udnyttedes af

„Tristans" Komponist.

Ogsaa andre Slagord om Chopin burde

uddø med Aarhundredet efter hans Fødsel.

Det om hans „Sygestuemusik", det om hans

Kunsts Kvindagtighed. Hvad Sygeligheden an-

gaar, kan den rent historisk afvises, nu da det

ved de polske F'orskeres Arbejde er blevet
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bekendt, at en hel Del af de Kompositioner,

som man tidligere henførte til Chopins Pa-

risertid og dermed til hans begyndende

Svækkelse, stammer fra hans unge Dage, er

skrevne i Polen og paa Rejser i Tyskland,

den Gang han endnu var „sund og kraftig,

satte alle Damer Fluer i Hovedet og gjorde

Mændene skinsyge". En stor Del ai Hinderne,

af Mazurkaerne, af Præludierne, nogle af

Ncclurncrne, g-MoIl- Balladen, h-Moll Sherzoen

foruden de fleste Sange ligger saaledes forud

for Parisertiden. Og næppe nogen vil kunne

skælne Tonen i disse Stykker fra den, der

hersker i den Musik, der kom til Verden,

efter at Sygdommen fik Tag i Chopin. Thi

Tonen er Chopins Temperaments, hans blan-

dede polsk- franske Afstamnings, en sær og

udpræget Kunstners, ikke en syg Mands.

Ikke heller en kvindagtigs. Et Moment af

kvindeligt er der vel i enhver Musikers Frem-

bringelser — selv hos den mandigste af alle,

hos Beethoven, — men fordi det ømme,
zarte, gratiøse og smidige er mere frem-

trædende hos Chopin, er der ikke nogen

Sans i at nedsætte det ved Betegnelsen

kvindagtig. Ikke en Gang behøver man at

pege paa de Værker, der bæres af barsk

Trods, af vild Smærte eller bred Pathos —
hele hans Gærning præges af Mands Mod
og Vilje, og at han med mandig Bevidsthed

allerede fra første Færd vilde gaa sin egen

Vej, læses i hans Ungdomsbreve: „det er

min maaske dristige, men ædle og ærlige

Vilje at skabe en ny Kunstara ! " Stolte

Mandsord af en Kunstner, der mindst af alt

var en Praler.

Med Rette er derimod Aristokratnavnet

knyttet til Chopin og hans Kunst. Borger-

lig var han saalidt som nogen — han, der

med sit urolige, nervøse Sindelag aldrig slog

sig til Ro nogen steds, stedse skiftede Bolig

i Paris og stedse længtes bort derfra til det

Fædreland, af hvis Jord han altid førte med
sig nogle Klumper, opbevarede i et Sølv-

bæger (Støvet strøede de polske Venner paa

hans Grav), han, der aldrig tog til Ægte
og hyppigt skiftede Sværmerier. Aristokrat

var han i denne sin sværmeriske Fædrelands-

kærlighed, i sin Kræsenhed i Valg af Om-
gang, sin Sky for Berøring med Offentlig-

heden, sin udsøgte Smag og Sans for det

Ydre, for Boligens Stil og Farver, for Klæde-

dragtens Elegance og Noblesse ? „ Køb mig en

ny Hat hos Duport, Chaussée d'Antin, han

har mit Maal og ved, hvor let og hvilken

Slags Hat det skal være. Tag en Facon
fra i Aar, men ikke noget overdrevent mo-
derne . . . Bestil mig ogsaa et Par graa

Benklæder, vælg selv et mørkegraat Stof —
noget fint, ikke stribet, men enkelt og blødt

... og saa en roligsort Fløjlsvest, men me-

get lidt mønstret, ikke noget skrigende Møn-
ster, noget meget roligt og elegant". Det

er de betegnende Ordrer, han fra Landop-

holdet giver sin Ven at besørge, forat han
tryg kan vende tilbage og vise sig i Pariser-

livet — —
- elegant og rolig og ikke skri-

gende, men dog paa Højde med Aarets

Mode.

Fornemheden i Chopins Musik bestaar nu

ikke blot i Melodiernes Finhed, i Harmo-
niens Udsøgthed, i Stilens Elegance o. desl.

— den tilkendegiver sig ligesaavel i Sky-

heden for at blive banal, forat stille sig blot

og navnlig forat bralre paatrængende og vidt-

løftig løs. Indenfor smaa Former koncen-

treres dens Indhold, hele Stemningen er her

tilstede, koncist udtrykt; som i Lynglimt

aabenbarer denne Kunstnersjæl sig for den,

der har Øje for at se ind deri, men den

ønsker ikke at befamles eller ynkes. Hur-

tig og sky trækker den sig tilbage, uden at

Stemningen har kunnet udtværes eller for-

fladiges. — Man tænke paa, hvor selvbe-

hageligt moderne, mindre fornemme Kompo-
nister brede sig med deres smaa Sjæles

Stemninger, og med hvor megen Brask og

Larm de fortæller os deres Sorg og Smærte,

eller hvorlænge de vilde svømme ud i og bæ-

res oppe af den musikalske Idé, som Chopin

i sin grandseigneur-Overdaadighed synger

frem i Forbigaaende eller næsten antydnings-

vis. Rigtignok kan denne Overdaadighed

gaa saa vidt, at en genial Idé kastes hen

uden at udnyttes efter sit Værd. Men, som
før sagt, der kunde vel være noget Lapseri

deri.

Thi derom er næppe Tvivl, at Chopin

med sand Glæde tilegnede sig Aristokratens

Levemandstone, hans Blaserthed og Lapseri.

Heri lignede han jo kun mange af sine

Samtidige ikke mindst blandt de fremmede,

der fra alle Lande droges til Paris og toges

fangen af Tonen og Livet i Verdensbyen,

Heinrich Heine digtede sikkert anderledes i

Paris, end om han var blevet hjemme i

Hamborg.

Men hos Chopin kom maaske noget andet
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til — ikke let at udrede som Slutning paa

disse faa Mindeord, men dog vel værd at

røre ved. Man træffer ikke sjælden i Vest-

evropas Storbyer fornemme og rige Slaver, der

udsøgte i Klædedragt, raffinerede i Levevis,

indtagende i Omgang synes at staa paa Højde

med en Kultur, der er dem fremmed, men

i saa høj Grad tiltrækker og vel i Grunden

imponerer dem. Og dog kan man i disse

oftest blaserede, undertiden forcerede Men-

neskers Selskab føle det, som om de med
en vis Iver og Sky skjuler det, der er

deres inderste Væsen, som om der bag den

overdrevne ydre Kultur ligger en vild, utæm-

met, næsten barbarisk Natur. — Saadant et

Møde kan føre Tanken hen paa Chopin. Han
var en Mester i at skjule sit sande Væsen;

han var altid udsøgt korrekt og høflig, men
besad en Ævne til at smyge uden om det,

han trods al Forekommenhed ikke vilde ind

paa. til aaleglat at smutte bort fra den, der

vilde granske hans Indre. En polsk Egen-

skab, siger Fr. Liszt udtrykkelig.

Han var yderst ængstelig for at støde an

mod den gode Tone, for at vække Opsigt

paa Parises Gader eller i dens Saloner; han

var for disUngiié til at tage ind fra Landet

om Efteraaret, før det var god Tone, selv

om hans Lungesyge led derunder. De hvide

Handsker var Hgesaa uundværlige som Ca-

brioleten eller de raffinerede Vaner med Par-

fumer, perlegraa Tapeter, duftende Violer i alle

Stuer. Men bag dette var der næppe nogen

Kultur i dybeste Forstand. End ikke musi-

kalsk; Chopin naaede ikke til at vurdere Bee-

thoven eller Weber. Heller ikke litterært eller

billedkunstnerisk. Derimod var der bag den glatte

Flade megen Hang til Spot og Drilleri; i de

polske Breve skal ikke blot Sproget være usle-

bent og springende, men Udtrykkene overra-

skende grove, ja raa. NaarChopin havde hensat

sine Tilhørere i Extase ved guddommelige

Improvisationer, kunde han slutte med at

vrænge Ansigter eller sige uartige Ting (Man
tænker paa Heineske Firlinjer). Det er, som
om noget helt fjærnt, mere vildt og naturligt

trænger til at give sig Luft overfor den Kul-

tur, der har tvunget ham ind under sin

Verdensmagt. Og der var hos Chopin en

ganske ukultiveret Spøgelsefrygt, en fantastisk

Ængstelse for Varsler og anden Overtro.

Og har nu — ret beset — hans Musik

ikke noget af denne sære Blanding af fin,

ofte helt raffineret Kultur og af vild Natur-

kraft, der synes at bringe Bud fra en hel

anden Sjælstilstand end vor vesteuropæiske?

Denne geniale Slaver, der beruses og næsten

overmodnes af den galliske Kultur, elsker at

indpode sine Melodier en lille fin, raffineret

Gift ved at føje ind deri denne eller

hin skala- og harmonifremmede Tone. Og
midt i disse Klaverværker, der saa kendelig

har hjemme i hine Parisersaloner, staar Pas-

sager, hvis Intervaller, Harmonier eller Ryt-

mer forbløffer ved deres Fremmedartethed som
sære orientalske Klange. Ikke just at de staar

der raa og uslebne som Ordene i Brevene,

men de kan bryde frem med næsten barbarisk

Uhygge — som bitre Skrig eller dybe Suk

hjem mod den slaviske Jord og det slaviske

Folk fra den Kunstner, der trods al Agt og

alt Ry aldrig helt blev en Pariser, men
dybt inde var og blev en Fremmed, en

Polak.
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EKSISTERER MARSKANALERNE IKKE?
Af Otto Asmussen.

D'
»ET vakte

for kort

Tid siden en

ikke ringe Op-

mærksomhed,

at den engelske

Astronom

Maunder fra

Greenwich-

Observatoriet

havde forelagt

„Royal astro-

nomicai socie-

ty" i London

en Afhandling,

ifølge hvilken

Marskanaler-

ne, der lige

siden deres Op-

dagelse 11877

har været et

Tvistens Æble

mellem al Ver-

dens Astrono-

mer, slet ikke

eksisterede, og at det, naar vi overhovedet saa

dem, kun var et optisk Bedrag. Maunder, der

sammen med den for nogle Maaneder siden af-

døde amerikanske Astronom, Prof. Simon New-

comb, hørte til de faa Astronomer, der altid

har bestridt Marskanalernes Eksistens, har alle-

rede i 1902 sammen med Evans i „Monthly

notices of the royal astronomicai society"

offentliggjort en Række særdeles interessante

Undersøgelser, der skulde tjene til at vise,

at Begrebet Marskanalerne kun var en optisk

Illusion. De nævnte Astronomer havde ladet

lave nogle smaa Papskiver paa 3— 6 Tommer i

Diameter, og derpaa tegnede de Mars' Ud-

seende, saaledes som det gengives af de for-

skellige Mars-Forskere Schiaparelli , Lowell

o. A. Dog tegnedes ingen af de talrige Ka-

naler, som findes paa Marskortene, men kun

de mørke og lyse Punkter og Pletter, som

danner Vand og Land paa Mars. I forskellig

Afstand fra disse Tegninger (Afstanden va-

rierede fra 15-— 60 P'od) anbragtes en Klasse

Skoledisciple, der fik til Opgave at tegne et

Billede af, hvad de saa, og kun dette. Ingen

af dem vidste, hvorom det drejede sig, og

ingen af dem havde overhovedet set et Mars-

kort før. Der var ligeledes — med et ganske

forstaaeligt Syn paa Skoledrenges smaa Til-

bøjeligheder — sørget for, at den Ene ikke

kunde se, hvad den Anden tegnede.

Resultatet blev ret mærkeligt. Det viste

sig nemlig, at der paa næsten alle Drengenes

Tegninger fandtes Fremstilling af ganske fine,

retliniede „Kanaler", hvis Beliggenhed for de

flestes Vedkommende faldt sammen med de

Kanaler, der virkelig er set paa Mars, og

som findes paa de nævnte Marsforskeres

Kort.

Følgende Kanaler blev med Bestemthed

„identificerede" : Phison, Euphrates, Gehon,

Arnon, Deuteronilus og Hiddekel. Det er

værdt at lægge Mærke til, at denne sidste

Kanal af 2 af Drengene blev tegnet som

en fin Dobbeltlinie. Paa Tegningerne efter

de af Skiverne, der gengav Marsoverfladen

efter Lovvells Kort (med „Oaserne" men uden

Kanaler), saa og tegnede Drengene de smaa

Oaserækker som Kanaler.

Evans og Maunder bemærkede til disse

Eksperimenter bl. A., at det er umuligt at

komme udenom den Kendsgerning, at Linier,

der har alle Marskanalernes karakteristiske

Egenmærker, kan ses af fuldstændig uøvede

Iagttagere paa Genstande, som faktisk ikke

opviser en eneste saadan Linie. Og disse

Iagttagelser er ikke Indbildning, men der-

imod nogle gennem Øjet foranledigede For-

bindelser af Former, der i Virkeligheden har

en ganske anden Karakter. Den af Green
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opstillede Formodning, at Marskanalerne frem-

kom paa Steder, hvor forskellig afskyggede,

lysere og mørkere Flader stødte sammen, og

saaledes i Grunden ikke havde noget med

Virkeligheden at gøre, fik ved Evans' og

Maunders Forsøg en vis Sandsynlighed.

En anden Ting, der ligeledes fremgik af

disse Forsøg var, at nogle af de tegnede

Kanaler syntes at skyldes Tilbøjeligheden til

ved Iagttagelser at forbinde meget smaa

Punkter med hverandre til en sammenhæn-

gende Linie. Efter dette skulde Marskanalerne

kunne forklares ved en Ophoben af smaa

Enkeltheder, som paa Grund af Afstanden

ikke kan adskilles i de enkelte Bestanddele,

men smelter sammen til et Hele.

Det er ogsaa værdt at fremhæve, at der

ved Gentagelse af Forsøgene med de samme

Drenge aabenbarede sig en Tendens hos

disse til at tegne flere Kanaler end tidligere,

omendskønt Drengene slet ikke vidste, hvor-

paa det kom an, og det stedse var bleven

indskærpet dem kun at tegne, hvad de saa

tydeligt. Flere Drenge saa senere paa større

Afstand flere Kanaler, end de tidligere havde

set paa mindre.

Evans' og Maunders Forsøg i 1902 munde

ud i følgende Betragtninger: Naar Mars-

overfladen i Virkeligheden er bedækket med

en Række lige Linier, saaledes som Schiapa-

rellis og Lowells Kort viser det, saa kan

deres Eksistens som Linier ikke drages i

Tvivl, eftersom enhver Iagttager kan se dem.

Men den Slutning ligger nær, at Kanalerne

i nogle Tilfælde, saaledes som Green antager

det, fremkommer paa Grænserne af ulige af-

skyggede Landflader, men i de fleste Til-

fælde skyldes en Integration af Enkeltheder,

som er for smaa til at kunne opfattes hver

for sig, Marsiagttagerne , som har tegnet

Kanaler igennem de seneste 30 Aar, har tegnet,

hvad de saa, men de Kanaler, som de saa,

eksisterer i Virkeligheden lige saa lidt som de.

Skoledrengene mente at se paa Fortegningerne

og tegnede i Overensstemmelse hermed.

Saaledes stod Sagerne, da det i 1906

lykkedes de to amerikanske Astronomer

W. H, Pickering og Percival Lowell at

tage nogle Fotografier af Mars, og dermed

førtes den videnskabelige Forhandling an-

gaaende Spørgsmaalet „Kanaler eller Ikke-

Kanaler" ind i en ny Form, Himmelfoto-

grafien — i sin Anvendelse indenfor den

moderne Astronomi — er jo i vore Dage en

Faktor, hvis Betydning og Fortjeneste ikke

kan vurderes højt nok. Paa et Omraade

indenfor Astronomien havde Fotografien ind-

til da dog maattet give tabt, nemlig overfor

Planeterne,

Saavel hvor det gjaldt om at gøre Expo-

sitionen saa kortvarig som muligt, som hvor

det drejer sig om at udstrække den over

det længst mulige Tidsrum, har Fotografien

formaaet at løse sin Opgave. Fotografierne

af Solen, hvis enorme Lysstyrke bevirker, at

Pladen kun i ca. ^/2ooo Sekund maa udsættes

for Lyset, lader nu i Retning af Tydelighed

og Detailrigdom intet tilbage at ønske, og

Stjernetaagefotografier med en Expositionstid

af 24 Timer (selvfølgelig fordelt over flere

Nætter) hører ingenlunde til Sjeldenhederne.

Prof. Max Wolfs 13 Timers Fotografi af

Plejaderne, der viste denne Stjernehob fuld-

stændig indhyllet i et Draperi af fantastisk

formede Taagemasser, vakte med Rette Op-

mærksomhed paa Pariser Udstillingen i 1 900,

og Cap-Observatoriet har bl. A. fotograferet

den bekendte „Trifid"-Taage i 27 Timer for

at fastslaa denne Taages Form.

Planeterne var imidlertid for smaa og lys-

svage Objekter til, at man kunne gøre dem

til Genstand for fotografiske Undersøgelser,

og man har ikke overfor dem som overfor

en lyssvag Taage den Udvej at kunne ud-

strække Expositionen tilstrækkelig længe. For

det første, fordi Planeterne bevæger sig i For-

hold ti! Stjernehimlen, Det gør ganske vist

Kometerne ogsaa, men man har dog kunnet

faa fortrinlige Komet-Fotografier, idet man

lader Kikkerten følge Kometen og lader Stjer-
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Mars' Udseende saaledes som man hidtil har været istand lil at opfatte det.
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nerne tegne Streger. Den anden og væsent-

ligste Grund til, at man hidtil havde opgi-

vet med noget Udbytte at fotografere Plane-

terne, var deres Omdrejning, dens Virkning

kan man jo ikke gøre noget for at ophæve.

Man havde indtil da kun været i Stand til at

fotografere de største Flaneter, Jupiter og

Saturn, bl. A. paa Lick-Observatoriet, men

Fotografierne viste intet af Betydning. De

var uskarpe og utydelige paa Grund af

Planeternes hurtige Rotation (hhv. 10 og

lO^/g Time), og i Virkeligheden vil en 5

Tommers Kikkert med Forstørring 200 Gange

vise langt flere og skarpere Enkeltheder,

end man kan opnaa med det nævnte Obser-

vatoriums 36 Tommers Kæmpekikkert, naar

den anvendes til fotografisk Brug.

Desto større Opmærksomhed vakte det der-

for, da den amerikanske Astronom Percival

Lowell meddelte, at det var lykkedes ham
at tage nogle Fotografier af Mars, som paa

disse Plader tydelig viste Enkeltheder af sin

Overflade og endogsaa enkelte af de største

Kanaler. Naar man ved, at Flagstaff-Observa-

toriet i Arizona (Lowells Observatorium) er i

Besiddelse af en 24 Tommers Kikkert, forbav-

sede det i og for sig mindre, at han havde kun-

net fotografere en Planet, som at det netop

er Mars, der paa Grund af sit stærkt rødlige

og saaledes kun lidet aktinisk virkende Lys

maatte kræve en forholdsvis længere Exposi-

tionstid. Ganske vist var det en Fordel, at

Mars' Omdrejning er længere, noget over 24

Timer, altsaa langt over det dobbelte af Ju-

piters og Saturns.

Ogsaa paa Harvard Observatoriet i Cam-

bridge (Amerika) blev Mars fotograferet af

Prof. W. H. Pickering.

Paa samtlige de Fotografier, der siden da

er frem.kommet af Planeten Mars, viser denne

sig som en diminutiv Skive af faa Millime-

ters Gennemsnit. Betragtet under Loupe ser

man en Del Pletter og nogle faa af de stør-

ste Kanaler med uskarpe Konturer, men om
det vidtforgrenede vSystem af Kanaler, som

Kikkerten viser os, evner Fotografipladen

selvfølgelig ikke at give noget Begreb, saa

meget mindre som Forstørrelsen af Pladen

kun kan strækkes til en vis Grændse, ud

over hvilken Pladehindens Korn vil virke

generende. — —
Der er dog ogsaa fra anden Side i den

senere Tid fremkommet Udtalelser, der lader

formode, at Spørgsmaalet angaaendc Mars-
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kanalerne nu befinder sig paa et kritisk

Punkt.

Allerede i nogen Tid har man været paa

det rene med, at Kæmpekikkerterne som dem
i Amerika ikke viste Enkelthederne paa Mars-

overfladen, saaledes som de saas i mindre

Kikkerter med 10—20 Tommers Ob-ektiv-

aabning. Ved Mars-Oppositionen i 1909 fore-

spurgte en ivrig Marsiagttager Jonckheere i

Hem (Frankrig) hos Yerkes-Observatoriet ved

Chicago, hvorledes Marskanalerne tog sig ud

i dette Observatoriums store 40 Tommers
Kikkert. Herpaa fik han det Svar: „Den 40

Tommers Refraktor er for kraftig for Mars-

kanalerne, den opløser dem i deres Enkelt-

heder". Nærmere Detailler vedrørende de

paa Yerkes-Observatoriet anstillede Mars-Ob-

servationer foreligger ikke endnu, men den

Kendsgerning, der ligger til Grund for Ob-

servatoriets Svar paa den rettede Forespørgsel,

faar sin Bekræftelse gennem nogle Iagttagel-

ser, som den erfarne franske Marsforsker

E. M. Antoniadi har offentliggjort i Bulletin

de la société astronomique de France for

November 1909. I middelstore Kikkerter

har Antoniadi — der har været knyttet til

forskellige europæiske Observatorier — stedse

set Kanalerne paa Mars, saaledes som Schia-

parelli og Lowell har set og tegnet dem.

I Løbet af September og Oktober i fjor havde

Antoniadi imidlertid Lejlighed til at benytte

den store 30 Tommers Kikkert paa det astro-

fysiske Observatorium i Meudon (lidt syd for

Paris), og i denne Kikkert — en af de stør-

ste i Europa (Brændvidden er over 16 Me-

ter) — har han begunstiget af en meget klar

og gennemsigtig Luft og med en Forstørrelse

af indtil 800 Gange konstateret, at Marska-

nalernes Udseende var ganske afvigende fra

det sædvanlige. 1 Stedet for de kendte lige smalle

Linjer saa han Kanalerne opløst i en Række
smaa lysere og morkere Pletter. Holder man
Øjet i en vis Afstand fra Antoniadis Teg-

ninger, af hvilke nogle Stykker er reprodu-

cerede her, vil man se, at de enkelte Pletter

griber ind i hverandre og danner et Billede

saaledes som man kender det af Mars set i

middelstore Kikkerter.

Disse seneste Iagttagelser af Maunder og

Antoniadi er dog endnu af saa ny Datum, at

man ikke deraf maa drage forhastede Slut-

ninger med Hensyn til Kanalernes Eksistens.

Antoniadi selv tør ikke bestride, at de smaa

smalle Linjer, som det af ham benyttede



Eksisterer Marskanalerne ikke?

Mars efter Antoniadis Iagttagelser i Oktober 1909.

Instrument ikke har formaaet at opløse, kan

være Kanaler, men det kan paa den anden

Side ikke nægtes, at meget taler for, at og-

saa disse Kanaler ved Anvendelse af endnu

stærkere Kikkerter vil vise sig at være af

samme Karakter som de større Kanaler, hvis

Berettigelse til at benævnes saaledes efter de

seneste Iagttagelser man anses for at være

omstødt. Men herom vil den nærmeste Frem-

tid utvivlsomt bringe os Klarhed.

I 187 7 vakte Schiaparellis Opdagelse af

de mystiske Marskanaler den største Opmærk-
somhed, en Opmærksomhed der har holdt sig

vedlige i den siden da forløbne Række af Aar.

Og for hver Gang Mars i sin Bane omkring So-

len har været Jorden nær, og samtlige Jor-

dens Observatorier har været beskæftiget med
at udforske nye Enkeltheder paa denne vor

Naboklode, kræver den store Offentlighed

ubønhørligt og vedholdende at faa at vide,

hvad nyt man siden sidst har opdaget. I

Virkeligheden er det overmaade lidt reelt, som
hver ny Mars-Opposition bringer, og for Astro-

nomerne selv er Mars i Grunden langt mindre

interessant end f. Eks. Jupiter, Solsystemets

største Planet, hvis endnu ikke afkølede Over-

flade skjuler sig for os ved den tætte At-

mosfære, i hvilken der foregaai Omvæltnin-

ger af kæmpemæssige Dimensioner. Hvad er

det da, der interesserer saa levende ved en

Klode som Mars? Det kan ikke være det,

at Astronomerne som Resultat af deres flittige

Iagttagelser fra Tid til anden udsender Med-

delelser om Opdagelsen af nye Kanaler, eller

om Tilstedeværelsen af Vanddampe i den tynde

Marsatmosfære, skønt en Iagttagelse som den

sidste for Astronomerne er af betydelig In-

teresse. Er ikke det, Offenligheden venter

paa, dette en skønne Dag at faa at vide, at

;/// har man konstateret Tilstedeværelsen af

levende Væsener paa Mars, at uii havde

vore Kikkerter naaet en saadan Styrke, at

det har kunnet slaas fast, at Mars var be-

boet, og at man har kunnet sætte sig i For-

bindelse med disse Beboere, ja kunnet udveksle

Tanker med dem.

Gennem de sidste 30 Aar har disse Ideer

vundet fastere og fastere Form, mere og

mere har Menneskene vænnet sig til den

Tanke, at det kun er et Tidsspørgsmaal,

naar den hidtil uoverstigelige Skranke mel-

lem Kloderne i Verdensrummet falder. Hvor
stærk maa derfor ikke Skuffelsen blive,

naar det, der hidtil har været det bærende

i Theorien om Mars" Beboelighed, Kanalerne

som Resultat af Fornuftvaseners Handers Ar-

bejde, ved de før nævnte Iagttagelser har

faaet et Grundskud, — i hvert Fald i den

Form, man hidtil har givet den — , og
naar Resultatet af Marsforskningen til syven-

de og sidst vil vise sig at være dette, at

Mars er en Klode, paa hvilken Livet maa-

ske allerede for Aartusinder siden har ophørt

at pulsere.



Undervisning af devstumme efter Artikulationsmetoden,

NAAR DØVSTUMME TALER

Af Forstander for den kgl. Døvstummeskole i Fredericia F. Bech.

NAAR et døvstumt Barn ved 8-Aars Alderen

optages paa et Institut, er det sproglig

set en tabula rasa, en ubeskreven Tavle. Det

har ganske vist ved Hjælp af Syn, Følelse,

Lugt og Smag gjort en hel Mængde Iagt-

tagelser, som i alt Fald delvis har aflejret

sig i Bevidstheden som Erindringsbilleder,

men da den Vej, ad hvilken Sproget naar

ind til det hørende Barns Bevidsthed, nemlig

Øret, er lukket, har det været fuldstændig

afskaaret fra at erhverve sig det sproglige

Udtryk for nogen af disse Iagttagelser.

Da nu Sproget gennem Talen er den aan-

delige Forbindelsesvej mellem Menneskene,

saa ligger det nær at slutte, at det lille

døvstumme Barn i de første 8 Aar af sit

Liv har været fuldstændig aandelig isoleret,

har ført en Tilværelse omtrent som en for-

kælet Kattekilling eller Hundehvalp. Noget

er der selvfølgelig om det, men helt passer

det ingenlunde; Naturen har altid Hjælpe-

midler, og den har ogsaa anvist den lille

døvstumme Veje til at komme i ' Forbindelse

med Omgivelserne, ja, den har egentlig blot

givet ham et andet, mere ufuldkomment Sprog-

end det sædvanlige, nemlig Tegnene eller

Gebærderne og Mimikken.

Det lille døvstumme Barn er fra Fødselen

ikke væsensforskelligt fra det hørende Barn.

Det har ligesom dette Behags- og Ubehags-

fornemmelser og er ligesom dette efter Om-

stændighederne roligt eller uroligt. Det lig-

ger stille og fredeligt i sin Vugge, naar det

er tilfreds; det skriger op, naar dets Mave

er tom eller overfyldt, naar det er vaadt

eller hudløst o. s. v., og det lærer lige saa

hurtigt som det hørende Barn at forstaa, at

det ved sit Skrig kan lokke sin Moder eller

en anden hen til sig og derved opnaa at

blive taget op. Men medens det hørende
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Barn snart reagerer over for Lyde, som naar

ind til dets Øre, f. Eks. farer op ved en

pludselig Støj, ligger den lille døvstumme

ganske upaavirket af enhver Lyd. Meget

tidlig begynder derfor Forskellen i sproglig

Henseende at træde frem, idet det lille hø-

rende Barn hurtigt lærer at forstaa Betyd-

ningen af Udtryk som mamam, dada, a-a o.

1. og ogsaa snart forsøger at gengive dem

som personlige Meningstilkendegivelser, me-

dens den lille døvstumme foreløbig kun har

sit Skrig at udtrykke sig med.

Det døvstumme Barn kommer altsaa hur-

tigt til at ligge bagude i Konkurrencen med

det hørende Barn, men helt forsumpe gør

det absolut ikke. Ved Hjælp af de Sanser,

det har i Behold, gør det sine Iagttagelser,

og efterhaanden som det vaagner til klarere

og klarere Bevidsthed om disse, vaagner og-

saa Lysten og Trangen hos det til at prøve

deres Gyldighed. Har det nogle Tusinde

Gange faaet Sutten stukket i Munden og

følt Virkningerne deraf, saa kommer der et

Tidspunkt, da det uvilkaarlig rækker efter

Flasken.

Den første Viljesyttring hos det døvstumme

Barn er altsaa, at det rækker efter det, det

vil have; det næste Stadium bliver, at det

peger derpaa, det tredje endelig, at det be-

gynder at efterligne den Handling, det enten

selv vil udføre eller have andre til at ud-

føre, eller den Genstand, det ønsker at

komme i Besiddelse af. Saasnart det lille

døvstumme Barn begynder at føre Fingrene

hen imod Munden for at udtrykke, at det

vil have Mad, er Tegnsprogets Time inde.

Jeg skal imidlertid ikke her komme ind

paa Tegnsprogets videre Udvikling fra de

første primitive Bevægelser til de efterhaanden

niere og mere kunstige Gebærder, kun an-

føre et Par Eksempler paa ganske naturlige

Tegn. Den døvstumme lægger højre Haand

under højre Kind og lukker Øjnene for at

betegne „sove", han fører Pegefingeren i en

lige Linje frem fra Øjet for at betegne „se",

han lægger F'ingrene paa Øret for at betegne

„døv", paa Øjnene for „blind", han danner

et Tag af to skraat stillede Haandflader og

lader dernæst disse falde lodret ned for at

antyde „Hus", beskriver i Luften et Par

krumme Horn, som anbringes i Hjørnerne af

Panden, for at betegne „Ko" osv.

Et Slags Sprog har den døvstumme alt-

saa, naar han træder ind paa Instituttet, men

et meget ufuldkomment og et Sprog, der ude

i Livet og for hans egen aandelige Videre-

udvikling kun har ringe Værd, naar det ikke

suppleres paa anden Maade. Og idet man

ved Sprog i Almindelighed forstaar et mundt-

lig, skriftlig eller paa anden Maade f. Eks.

i Fingeralfabetet artikuleret Meddelelsesmiddel,

der kan give et bestemt Udtryk for enhver

menneskelig Tanke, kan vi med Rette sige,

at den døvstumme ved Optagelsen paa In-

stituttet møder, som før sagt, lig en fuld-

stændig blank Tavle.

Som De véd, undervises de døvstumme i

Danmark, alt efter Begavelsen, efter to for-

skellige Metoder: Talemetoden og Haand-

alfabetsmetoden eller Fingersproget. Det, der

karakteriserer den første, er den mundtlige

Tale og Aflæsningen fra Læberne, medens

det ejendommelige ved den anden er Bog-

staveringen med Fingrene. Det er ikke min

Hensigt at komme ind paa den mekaniske

Side af Sprogtilegnelsen ved disse to Meto-

der, hvorledes de torskellige Lyde indøves

efter Talemetoden, eller hvorledes Bogstav-

betegnelserne i Fingersproget indlæres — i

begge Tilfælde samtidig med den skriftlige

Form for Sproget. Hvad enten Børnene op-

læres i mundtlig Tale, Fingeralfabet eller

Skrift, er det jo nemlig altsammen kun Mid-

ler for den videre sproglige og deraf føl-

gende aandelige Udvikling.

Vi gaar altsaa her ud fra, at alle Lydene

(Bogstaverne) er indøvede mundtlig (eller i

Fingeralfabetet) og skriftlig, og at samtidig

hermed en stor Del Gloser er indlærte, med

andre Ord: det jævnt fremadskridende Ar-
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bejde i Klassen, der efterhaanden skal aabne

den døvstummes Øje for Sprogets Mangfol-

dighed af Former, er begyndt.

Noget af det første, den døvstumme læg-

ger Mærke til, er da, at det samme Hoved-

ord for det meste har forskellige Former for

Ental og Flertal. Lad os nu antage, at han

har opdaget, at Ord som: Stol, Bord, Bænk,

Dør, Dreng i Flertal faar tilføjet et -e,

(Stole, Borde, Bænke o. s. v.), ganske na-

turligt vil han da ogsaa mene, at Bog, Loft,

Ben, Fod o. s. v. i Flertal hedder: Boge,

Lofte, Bene, Fode. Saa faar han imidlertid

at vide, at Bog i Flertal hedder: Bøger, og

straks konstruerer han : Loft — Løfler,

Blomst — Blønister. Nu oplyses han om,

at det er galt med Omlyden, men at Endel-

sen er rigtig, og at det er en temmelig

almindelig Flertalsendelse; træffer han saa

paa Ord som: Bager, Skomager o. s. v., op-

fatter han dem uvilkaarlig som Flertalsformer,

og konstruerer deraf Entalsformerne : en Bag,

en Skomag. Endelig gaar det op for ham,

at der ogsaa er en Del Entalsformer paa -er

bl. a. Betegnelser for Personer i deres dag-

lige Virksomhed eller efter Nation f. Eks.,

foruden fornævnte Bager og Skomager,

Røver, Dansker, Svensker o. s. v., og straks

fortsætter han i Sporet med eu Dragoner, en

Jøder o. 1. At en Flertalsform som Høns,

dannet af Høne, medfører en tilsvarende lians

af Hane, er jo ogsaa kun en naturlig Ana-

logi.

Han har nu til Gavns faaet at føle, at

der er Forskel paa Ental og Flertal, og at

man her skal tage sig godt i Agt, hvad er

da rimeligere, end at han altid søger at ud-

trykke sig saa korrekt som muligt: Der er

mange Gader i en Købstad, men der er ingen

Gade i en Landsby; mange Fisks Kød smager

godt for Eksempler Aalens og Rødspattens;

naar man sljaler, saa har man onde Samvit-

tigheder; to Drenge ved Navne Oskar og Fil-

helm o. s. v.

Det særlige Tillæg -inde, der anvendes ved

adskillige Hovedord for at betegne den kvin-

delige Indehaver af en vis Virksomhed eller

Hustruen til en Mand i en vis Stilling eller,

ved Dyrenavne, for at angive Hunkønsfor-

men f. Eks. Lærerinden, Oberstinden, Løv-

inden, Aseninden, afføder Analogidannelser

som: Præstinden, Hestinden, Elefantindcn. I

denne Forbindelse kan ogsaa nævnes et Udtryk

som Svarsniaal, dannet lige efter Spørgsmaal.

Hovedordenes bestemte Kendeord volder

ogsaa Vanskeligheder. Den lille døvstumme

lærer, at Endelserne -en(-n), -et(-t), -ene(-ne)

er det karakteristiske for den bestemte Form.

Støder han da paa Ord som : Morgen, Aften,

Køkken, Prædiken, Kasket, opfatter han dem

som bestemte Former af: Morg, Aft, Køk,

Pradik cg Kask (jeg kan hermed sammen-

ligne, at et af mine egne Børn i lang Tid

vedblev at sige: en Tallerk i Stedet for en

Tallerken, ganske sikkert ud fra den samme

ubevidste Betragtning, at -en var det be-

stemte Kendeord). At et døvstumt Barn

ved Udtrykket: Billene mener: Billetterne,

forklares altsaa paa følgende Maade: Billet,

opfattet som bestemt Form af et Bil, giver

Flertalsformen Bille og denne atter i bestemt

Form Billene.

Fuldstændig korrekt tænkt er selvfølgelig

ogsaa F'ormen: Menneskerne i Stedet for Men-

neskene (jfr. Svensk).

Skal der til den bestemte Form af Hoved-

ordet føjes et Tillægsord, Talord eller andet

Smaaord, fremkommer der ganske naturligt

Udtryk som: lille Drengen, kongelig Teatret,

8 Murersvendene (jfr. Svensk og paa Dansk

f. Eks. Størstedelen, Mindsteparten, Ottende-

dagen), og bliver den døvstumme derefter

oplystom, at det bestemte Kendeord hedder:

den, det, de, og at Tillægsordet i Reglen

faar tillagt et -e (det kongelige Teater), saa

konstruerer han videre : det bfaae Hav, den

stakkelse Fugl (jfr, Søren Kierkegaard; de

dagligdagse Begivenheder, Alex. Kielland i

Garman og Worse: den gammeldagse Ho-

vedbygning).
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Naar man kan sige: de mange Børn, de

7 Søskende, Petersens sorte Frakke, hvorfor

kan man saa ikke ogsaa bruge Udtryk som:

de alle Drenge, de begge Øjne, den gamle Da-

mes nogle Katte'i

At Tillægsord i ubestemt Form skal rette

sig efter Hovedordets Køn f. Eks. : et blaat

Skørt, medfører ganske ligefrem, at den døv-

stumme siger : cl karkommel Brev. Han véd

jo, at Endelsen -en i Intetkøn bliver til -et,

altsaa bliver kærkommen til kærkommet.

Gradbøjningen af Tillægsordene medfører

Udtryk som: han er lillere end jeg (jfr. tyk-

kere end jeg). Smør smager gødere end Fedt

(jfr. stor — større). Jeg kan hermed sam-

menligne, at min lille Dreng mange Gange

har betjent sig af Udtrykket : Fader er min

godeste Ven.

Talordene bringer Former som : Ireten,

syvten, dannede i Analogi med : femten, seks-

ten, og: todivc, firedive, dannede efter tredive.

Blandt Stedordene har jeg fundet den

morsomme Form: hum i følgende Eksempel:

hun slaar ham, men han slaar ogsaa hum.

Blandt Biordene i Stedet for ude: unde, dan-

net lige efter inde.

Gaar vi over til Gerningsordene, træffer

vi overalt den samme Analogidannelse : jeg

har givet medfører Formen: jeg har skrivet,

jeg gynger — gyngede giver jeg synger —
syngede, jeg bløder — blødte jeg bader —
badte, slikker — slak — slukket dannes efter

stikker — stak — stukket osv. Og den

samme Slutning tilbage, som omtaltes ved

Hovedordene, gentager sig ogsaa her: spiste

viser tilbage til en Nutid: spiser, altsaa maa:

vidste give en Nutid: vidser.

Vi gaar nu over til Sætningsbygningen.

Da den døvstummes Øre er lukket, bliver

Øjet i Hovedsagen for ham Vejen til aandelig

Næring, og det følger da ganske af sig selv,

at han vel danner sit Sprog af de Elementer,

der bydes ham, men at han dog altid er

tilbøjelig til at gaa efter sit naturlige Syn

med Hensyn til Ordningen af disse Elementer.

En døvstum, der har Elementerne: Mand —
gaar — Gade, men ikke er videre oplært,

vil, naar han skal udtrykke Tanken: Man-

den gaar paa Gaden, aldeles sikkert forme

den saaledes: Gade gaar Mand, fordi han

ser Situationen saaledes for sig. Et andet

Eksempel: Skal han f. Eks. udtrykke det

Synsbillede, han har for sig, at Aben har

Haar paa Kroppen, vil han uvilkaarlig be-

nytte følgende Vending: Jl^en Kroppen Haar

sidder eller, hvis han er naaet lidt længere

frem i Udvikling: Aben sidder Haar paa

Kroppen. Det, som er Hovedsagen, tages

først, derefter det næstvigtigste o. s. v. Der

er Eksempler nok: Fejret er mørkt lidt, han

bliver arrig let, vi stikker Myggen (:^ Myg-

gen stikker os). Slottet tilhørte en stor Frugt-

have (= en stor Frugthave hørte til Slottet).

Efterhaanden lærer han selvfølgelig saa

nogenlunde Formen for en almindelig Sæt-

ning, men hans Syn vil altid, om jeg saa

maa sige, lægge ham sproglige Hindringer i

Vejen, og smaa Døvstumismer vil stikke

Hovedet op overalt. Tager vi saaledes For-

holdsleddene i Sætningen, saa vil hans na-

turlige Syn medføre en Mængde Dannelser,

som i og for sig maa kaldes rigtige, men

desværre har den Skavank, at de ikke bru-

ges i Sproget. Den døvstumme tørrer Lom-

metørkhedct paa Øjnene og slaar Pisken paa

Hesten, han besøger sine bekendte til Grejs og

bueler ned til Jorden, han tygger Maden imel-

lem Teenderne, trakker Skøjterne fra Støvlerne

og leger omkring ad Pladsen. Hvor Forholds-

ordene, rent naturlig set, er overflødige, an-

vender han dem ikke : han slikker Munden i

Stedet for: slikker sig om Munden, han nik-

ker og ryster Hovedet, banker Døren og føler

Lommen, han lader Fuglen hange Vingerne,

Hunde)! skrabe Døren o. s. v. Analogier

findes jo forresten ganske nær op ad disse

Udtryk. Vi kan f. Eks. slikke Sukkerstanger,

banke Tøj, føle Puls og skrabe Kød, altsam-

men uden Forholdsord.

Til Unødvendighederne maa efter den døv-
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stummes Syn ogsaa henregnes de Forholds-

ord, der bruges for at betegne den ledsagende

Omstændighed: Elefanten suger Snabelen i

Vandet, jccr skriver Kridt paa Tavlen, Konen

sidder et lille Barn paa Skodct, han teender

Tændstikken i Piben. Den døvstumme giver

Situationen Udtryk i Overensstemmelse med

de virkelige Forhold, saaledes som han ser

den lige for Næsen: Elefanten har virkelig

Snabelen i Vandet, naar den suger; Tænd-

stikken er virkelig i Piben, naar han tænder osv.

Af disse Synsbilleder forklares ogsaa nogle

tilsyneladende ganske bagvendte Udtryk som

:

Folk kører i Kane under Isen, Ballonen svæver

over Himmelen, Sygeplejersken binder Fingeren

om Kluden. Prøv en Gang at sætte et

Komma midt i disse Sætninger, og De skal

se, at der fra Meningens Side intet er i

Vejen : Folk kører i Kane, og underneden er

virkelig Isen; Ballonen svæver, og ovenover

er Himmelen ; Sygeplejersken binder Fingeren,

og omkring den er Kluden.

Med Hensyn til Ordstillingen saa lægger

den døvstumme snart Mærke til, at Nægtel-

sen „ikke" sættes foran Tillægsordet f. Eks.

;

han er ikke dum
;
ganske naturligt overfører

kan saa denne Form ogsaa paa Gernings-

ordene og konstruerer f. Eks. : han sad og

ikke laste. Men har han saa opdaget, at

Nægtelsen ved Gerningsordene netop kommer

bagefter, saa siger han selvfølgelig ikke blot

:

han kommer ikke, men ogsaa: Jeg ved ikke,

hvorfor han kommer ikke.

Den døvstumme tænker logisk, og derfor

anvender han Tiderne efter deres oprindelige

Betydning. Han siger: Anna, som ligget

lange i Sengen er ked deraf (hun ligger jo

endnu); jeg bor her i Byen i } Aar (jeg bor

her jo endnu). Paralleller hertil findes baade

paa Latin, Tysk og Fransk. Paa samme

Maade : Lagen befalede ham al blive to

Maaneder paa Sygehuset, for at Ribbenene

havde vokset sammen (om to Maaneder skulde

Resultatet jo virkelig være, at de havde

vokset eller var voksede sammen).

F.n anden Form for logisk Tænkning

aabenbarer sig i Udtryk som : han er for

lille til at han kan ikke naa Loftet (han kan

jo i Virkeligheden ikke naa det); han var

bange for, at Vognen skulde ikke vælte (hans

Frygt indeholder jo Ønsket om, at den ikke

skal vælte) ; kommer Hr. Larsen ikke i Dag?

fa! (Svaret skal jo bekræfte, at han ikke

kommer). Paa Fransk vil man kunne finde

Sidestykker hertil.

Alt, hvad der henhører til sproglige

Vendinger og Talemaader, er noget, den

døvstumme har svært ved at fatte og holde

fast i Hukommelsen, fordi det i Reglen lig-

ger langt borte fra hans naturlige Syn paa

Sproget. Jeg har ondt i Siden omskrives til:

jeg har en ond Side (det er jo Siden, der er

ond eller daarlig)
;

jeg blev gal i Hovedet

til : jeg blev gal i Ansigtet (det er i Ansigtet,

Vreden ses)
;

jeg kom i Tanker om bliver

til : der kom Tanker i mig (det var jo Tan-

kerne, der kom i ham, og ikke ham, der

kom i Tankerne); Huset stod i Lue til: der

stod Lue i Huset. Helt galt i Halsen er Ud-

trykket „engang imellem" kommen i følgende

Sætning: Præsten prædikede imellem en Gang.

Men har den døvstumme saa endelig faaet

en eller anden Talemaadc ind i Hovedet, vil

han ogsaa ufravigelig søge at frugtbargøre

den ad Analogiens Vej. Naar man gaar et

Stykke Vej, maa man ogsaa kunne: sejle el

Stykke Hav; naar man kan sige et Par Ord,

maa man da i det mindste kunne : skrive to

Par Ord; kan man være gode Venner, maa

man ogsaa kunne komme i den Situation at

være: onde J^enner.

Er han bleven lidt hjemmevant i sammen-

sat Sætningsbygning, opstaar der som Følge

af Fornuftslutning eller Analogidannelse en

hel Del i og for sig rigtige Konstruktioner,

der imidlertid desværre ikke kan benyttes paa

Grund af Sprogets Luner. Nogle Eksempler

herpaa: Instituttet, som Eleverne bor /", ligger

i Kongensgade (i Stedet for Instituttet, hvor

Eleverne bor o. s. v.) ; da Hunden saa, at
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der lait hun i Vandet, sprang den ud (i Ste- vi: Gulerod, Rødgrød o. s. v., saa har han:

det for: da Hunden saa, at hun laa der i Grønscche, Vildvin, Flettehaand, Zoologiskhave,

Vandet o. s. v.)
;

jeg vil gerne dig skrive Buskehale, Tysklæsebog o. s. v. Ønsker vi

et Brev (jfr. jeg beder dig skrive et Brev); Velkommen, saa ønsker han Tillykke. Kan

de saa Karlen have store Fødder (jfr. de saa vi sige halvgammel, hvorfor saa ikke ogsaa

Karlen komme); han forlangte ham at give hvorganimeP. Man kan vist ogsaa roligt sige,

Pengene tilhage (jfr. han befalede ham at at det er en sproglig Smagssag, naar vi ikke

give Pengene tilbage). som den døvstumme sammentrækker: maa-

Et indskudt „jeg tænker", „jeg mener", ikke, forlille, medvilje o. m. fl. I Engelsk

„jeg har set" o. s. v. bør efter den døv- har vi f. Eks. : dont, sammentrukket af do

stummes Mening ingen Indvirkning have paa not.

den øvrige Konstruktion, følgelig opstaar der At han tit i sine Sammentrækninger efter

Forbindelser som : Da jeg tcenker, at Hr. vort Syn stiller Tingen paa Hovedet, har sin

Hagerup var gaaet i Bven, sad vi alene. Da Forklaring i hans naturlige Syn paa Sagen;

jeg havde set, at Snedkeren kom hen til Insti- han vil have det først, der er Hovedsagen,

tuttet, gik han op paa Vcerkstedet. l'^ærten Biomstændigheden bagefter. Han konstruerer

lukkede ikke Døren op, fordi jeg formoder, at altsaa : Hueskind i Stedet for Skindhue (det

han ikke hørte den rejsendes Banken. Man er jo en Hue, der er Tale om ; at den er af

behøver blot at indsætte et „som" foran Skind er Bisagen), Barnepige (Pigebarn),

disse Indskud og at udelade „at", for at faa Æggespejl (Spejlæg), Nøgleur (Umøgle), Kaive-

det rette sproglige Udtryk. tvr (Tyrekalv), Skarcrhaar (Haarskærer).

Ganske ejendommeligt er det ogsaa hos Sammenlign hermed min lille Datters Udtryk:

den døvstumme at træffe den oprindelige Be- Trækkeproppen for Proptrækkeren,

tydning af „fordi", nemlig: for det eller Noget af det morsomste i den døvstummes

derfor: Min Moder vadsker Tøj, fordi det Sprogbygning er hans Afledninger, hans For-

bliver rent. Der er Is paa Søen, fordi Folk søg paa at danne ny Ord af et Stamord

:

løber paa Skøjter, fordi de er glade. (Menin- Soldaterne taprede imod Fjenderne (kæmpede

gen er: derfor er det muligt, at Folk kan tappert), jeg har ikke tyvet Æblerne (tyvet

løbe paa Skøjter, og derfor er de glade). bruges jo ogsaa nu som Slangudtryk), Man-

Men er saa Betydningen af „fordi" gaaet den piber Røgen (puster Røgen ud af Pibene,

ind i Bevidstheden, er det tit meget vanske- vi har spadsereturet, vi travler med at skrive

ligt at holde det ud fra „for at", saa meget (har travlt med), Ane grinebed (lo som en

mere som det danske Sprog ikke altid skel- Grinebider), Hr. fensen maasker, at vi skal

ner skarpt mellem Begrundelse og Hensigt, rejse til Pinsen (tænker, at vi maaske), jeg

\[ siger uden Forskel: jeg kaldte paa ham, omkringer, Lærerne gildede (holdt Gilde), vi

fordi jeg vilde sige ham noget — og : for at sloges støjeligt. Forsøgene kan for øvrigt sam-

sige ham noget. Den døvstumme nøjes menlignes med forskellige danske F"orfatteres

imidlertid ikke hermed, han gaar over til Anstrengelser for at danne Nyord f. Eks.

Sygeplejersken for at hoste (Tanken er: fordi J. P. Jacobsen i „Mogens": de sorte Snegle

han hoster og skal have Mikstur derimod mavede sig frem; K. Giellerup i „Romulus" :

hos Sygeplejersken). En Solstraale, der smallede sig ind — og

Den døvstumme føler den samme Trang et Lys, der fra en stille hvid Flamme fladede

som den hørende til at trække to Ord sam- sig gyldenrødt.

men, som naturligt danner et Hele, kun an- At den døvstumme, naar han foretager

vender han det endnu mere udstrakt. Siger sine Afledninger, søger at gøre dem saa
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korrekte som muligt, viser Ord som: et

IndeJwld i Stedet for Indhold (Gerningsordet

hedder jo: indeholder), et Foreslag i Stedet

for et Forslag (foreslaar).

Men han konstruerer ikke alene Ord, han

anvender dem ogsaa efter Stamordets oprin-

delige Betydning : Der var Illumination i

Anledning af Teatrets Fardighed (Tanken er

jo rigtig, men Ordet : Færdighed er desværre

optaget i Sproget i en anden Betydning og

erstattet ved: Fuldendelse). En tilsvarende

Nybrug af Ordet: Betragtning har jeg nylig

fundet i et Avertissement i Berl. Tid. saa-

lydende: En ung Pige søges til Hjælp for

Husmoderen, ingen Løn, Familiebetragtning.

Til det døvstumme Sprogs „vilde Skud"

hører en Mængde hele eller halve Nydan-

nelser af Ord i Tilfælde, hvor man ikke har

noget Stamord at aflede af, til fuldt at

dække Tanken, men maa hjælpe sig med

Forestillinger og Paraleller fra beslægtede

Begreber eller Sammenpluk fra forskellige

Sider: Ægget bestaar af Hviden og Roden

(Blommen); Gardinerne i Køkkenet benævnes

Køkkentøj (uheldigvis er Ordet brugt i en

anden Betydning ; ellers var det jo godt nok)

;

Slør kaldes snart Kiggetøj, snart Seklud:

Galoscher Regnsko (et udmærket Ord); en

Tur- og Returbillet en Totiin^billet (ogsaa et

helt godt Udtryk); en forældreløs Dreng en

Enkedreng; en Konfirmandinde en Konfirpige,

modsat en Konfirmand (jfr. at man i visse

Egne af Norge skelner mellem Gutteperker

= Galoscher til Drenge og Mænd, modsat

Pigeperker = Galoscher til Piger og Kvin-

der), og paa samme Maade konstruerede min
lille Pige i sin Tid: Morpy = Moders Pa-

raply, modsat Barpy (= Paraply, der var

opfattet som F'ars Py); en Ejerkone modsat
en Ejermand; en Gadepige (= Gadetøs)

modsat en Gadedreng; en Knglebane i Stedet

for en Keglebane, fordi det jo er Kuglen og

ikke Keglerne, der ruller hen ad Banen (min

lille Pige vedblev paa samme Maade i Rem-

sen: Pandeben, Øjesten o. s. v. at sige:

Pandehoved, fordi efter hendes B egreber Be

nene intet havde at gøre med Panden). Fra

mine egne og andres normale Børn har jeg

for øvrigt en lignende Samling „vilde Skud"

til vTævnføring, f. Eks. : en Krybe = en

Græshoppe ; en Kuffertmand = et Bybud

;

en Sjovmand = en Pjerrot; en Sejlemand

= en Sømand; Voksespænder = Bukse-

seler, som man kan spænde ud, naar man

vokser
;
jeg nøgler Døren = jeg drejer Nøg-

len om i Døren
;

jeg økser = jeg hugger

med en Økse o. s. v.

Jeg skal slutte med at give et Par Eks-

empler paa, hvorledes den lille døvstummes

Hjerne arbejder for at finde Mening i Ord,

der kommer til ham som ny og uforklarede:

Finmarken forklares som den med fint Grås

bevoksede Mark, en Isenkrceninier som en

Mand, der salger Skøjter, nemlig til at løbe

paa Isen med, ja Paaskedag er engang i en

Stil bleven serveret som: paa Skedag i For-

bindelsen : paa Skedag skal vi spise Æg

;

Forklaringen er den, at paa Paaskedag spiser

man blødkogte Æg med Ske, altsaa hedder

den Skedag.

Hv^ad vil De endelig mene om en saa dra-

stisk Vending som : Da Slaget var end/, for-

lod Musikdirektøren Takten = Da Musik-

direktøren var færdig med at slaa Takt,

lagde han Taktstokken fra sig ?

Ja, det døvstumske Sprog er, som det

mesopotamiske, et underligt Sprog. Men,

som De har set, der er alligevel Mening i

Galskaben, og hvis blot vort eget Sprog var

nogenlunde regelmæssigt bygget, vilde ogsaa

de døvstumme kunne blive Mestre i at be-

herske det. Naar de nu saa ofte snubler,

bærer Sproget selv først og fremmest Skyl-

den, Sproget, som det har udviklet sig, med

al sin Vilkaarlighed og Mangel paa Natur-

lighed og Logik.

^iHSgsegMJ
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VINTERGÆKKEN
Af Skoleinspektør R. C. MORTENSEN.

Tanken om Sligt,

der drev Ander-

sen til at skrive

detÆventyr,han

kaldte „Sommer-

gækken" ; men

det var af sprog-

lig Interesse, han

skrev det. En af

hans Velyndere

havde sammen

med ham drøftet

det Beklagelige

i, at Ordet „Som-

mergæk" blev

trængt ud til

Fordel for Ordet

„Vintergæk", et

efter deres Me-

ning ganske mis-

visende Navn.

Saa skrev da

Andersen Æven-

tyret „Sommer-

gækken" i det

Haab, at mens

Æventyret groede fast i Folk, saaledes som

saa mange andre af hans Æventyr gjorde

det, vilde Navnet Sommergæk ogsaa gore

det; men hans Beregning slog ikke til:

Æventyret trængte ikke igennem, og det lyk-

kedes ikke Andersen at standse „ Vintergæk "-

Navnet til Fordel for det andet Navn. De

Fleste siger den Dag i Dag „Vintergæk", et

Navn, der for over 100 Aar siden var al-

mindeligt, selv om det aldrig hele Landet

over har været eneherskende. Vilde man

grave et ældre Navn frem og faa det i Brug,

kunde man snarere vælge Februar-Lilie (og-

Jiam Livets bedskeste Skaal, saa er det for saa Blideslilie) eller Sneklokke, Navne, der

den store Verden et dagligdags Fænomen, en kendtes allerede for 500 Aar siden. Men

ligegyldig Ting, og det var da heller ikke alle Forsøg er overflødige: Vintergæknavnet
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MAN kan

skrive et

Æventyr uden

at tænke paa,

hvilke Tanker

det Skrevne vil

vække hos An-

dre, hvilket Ind-

tryk det vil gore,

— hvorledes det

vil tage sig ud.

I saa Fald skri-

ver man af den

Bevæggrund,der

er den konneste,

synes jeg, thi

man føler sig saa

ligesom Fuglen,

der synger, eller

som Musikeren,

der fantaserer

paa sit Instru-

ment; Man fly-

ver i den rene

Luft, baaren op-

ad alene af sine

stærke Følelser, — og alt Jordbundent har

man glemt, forst og fremmest Menneskets

pjaltede Kaar.

Men ikke alle Æventyr skrives saaledes.

Man kan ogsaa skrive med Tendens og gore

det kont endda, saaledes som man i det Hele

taget kan give sine Evner til en bestemt

Sags Fremme. Saaledes rinder der mig nu,

da jeg ser den første Vintergæk, et af Ander-

sens Æventyr i Hu; ret ukendt er det, og

store Tanker gemmer det da heller ikke : En

Mand, der bedrages af den, han havde givet

sit bedste Eje, sig selv, — er det end for
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lader sig ikke fortrænge, og Andersen havde

ikke Ret i at betragte Navnet „Sommergæk"

som det, der paa Grund af Ælde skulde have

Eneret til at bestaa.

Derimod kan Andersen have Ret i, at en

vissen Vintergæk for mangen En er bleven

Bærer af et Minde, han har prøvet paa at

kaste fra sig sammen med det Gækkebrev,

den laa i ; men lad det være som det vil

med det, der visnede ! Nu gaar Vinteren paa

Hæld, og Vintergækken kommer frisk og ung

og varsler om Vaaren ; den gækker Dig ikke

!

Den kommer, saa sikkert som Sæd og Høst,

Dag og Nat.

Jeg kan ikke tro, at de, der kun fra

Butiksvinduerne kender Vintergækken, saa

intensivt føler dens Poesi som vi, der kender

den forst og fremmest fra vor egen Have.

Netop mens Dagene længes og Vinteren

holder sig det gamle Ord efterretteligt, idet

den tager strengere paa Vej end for, kan vi

ude i Haven finde Vintergækkerne som Bud-

bringere om, at mildere Dage vil komme.

Hvidklædte Grene tynges ned mod det

jorddækkende Snetæppe, hvori vi ser Aftryk

af Fuglenes Fodtrin, maaske her og der af

Maarens eller af Musenes. Her har en Fugle-

vinge feiet Mærker i Snelaget, og dér er det

en Kvist eller et knækket Græsstraa, der af

Vinden er bleven tvungen til at tegne for-

dybede Cirkelbuer i den ellers saa jævnt-

liggende Sneflade.

Intet Ferige er skonnere end den sneklædte

Have er det — langt borte fra Lygtepælene

og fra Butiksvinduernes vatterede Grangrene.

Vinteren har gjort Alt stille, saa at vi kan

glemme, at der virkelig er Noget, der hedder

Støj ; den har ved Hjælp af sit hvide Fest-

skrud iklædt Alt en Mangfoldighed af ubundne

Former, og dem er det især, der giver Hel-

hedsindtrykket Æventyrets Skær, idet de be-

reder Synet saa mange Overraskelser, giver

Tanken saa mange Tiltrækningspunkter uden-

for det Regelbundne samtidig med, at de

med deres rene Farver daarerOjet; — og saa

er der Ødet! Sneen gor Alting øde; men det

Øde eier en mægtigt betagende Skonhed.

Aldrig har et øde Landskab virket saaledes

paa mig, at jeg vilde kunne bekvemme mig

til at bruge Udtryk som .,trøstesløs" og andre

lignende, som mange Forfattere anvender.

Jo videre udstrakt Landskabet er, des stær-

kere virker det ved det gennemførte Øde,

men dette virker som en Aabenbarelse af noget

Mægtigt, noget Imponerende, der tvinger

mig til Ærbødighed, fordi det lader mig føle

mig løsrevet fra Kævlet og Mylderet, fra det

Smaatskaarne, der piner og nager. I Ødet er

der Vingefang!

Men alligevel! Netop fordi Sneen gor Alt

saa øde, virker Vintergækken saa stærkt paa

Sindet. Vinteren kender ikke til Grøde, til

det, der i sig selv ejer Livskraft, voxer inde-

fra og udefter, og netop deri ligger det over-

raskende og betagende Indtryk, Vintergækken

gor. Midt i det, der i sin Skonhed sym-

boliserer Nirvana, dukker, trodsende det

store Øde, de zarte Sneklokker frem som

Symbolet paa det muntre, skonne Liv ! Storre

Modsætning gives ikke.

Lykkelig er den, der ude i sin Have har

sine egne Vintergækker, sine egne Budbringere

om det, der vil komme, naar Vinteren er

omme. Han føler selv Naturens Hjerteslag,

mærker, at ogsaa han har Part deri. Han

er ikke nødt til at nojes med i Butikken, under

Omgivelser, der Intet har at gore med Natur,

at tilkøbe sig en Blomst, ligesom han i

Stedet for at se Fuglen i de Naturomgivel-

ser, den har Part i, kan købe den henne

i Kræmmerbutikken — i et Bur. Og dog

bringer Blomsten ogsaa ham en Smule Vaar-

stemning, saa dybt er denne Stemnings

Rødder fæstede i Menneskehjertet ! Jeg for-

staar da, at den, der tror, at han har en Ven,

kan bede Blomsten sende Vennen en lonlig

Hilsen. Gækkebrevet er af mangen En an-

vendt som Budbringer for den reneste Tanke,

det zarteste Haab: Som denne uskyldsrene

Blomst bryder frem i det kolde Øde, saa-
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ledes er Tanken om Dig det eneste Levende

i min Tilværelse, den være ellers nok saa

skon.

Bedst kan jeg lide de Gækkebreve, Born

skriver til deres Forældre, Søskende, Lærere

eller Andre, som de ser op til, fordi de skyl-

der dem deres aandelige Lykke; til saadanne

Gækkebreve

knytter der sig

ofte de smuk-

keste Dromme.

Men Du, —

drom Dine

Dromme, som

Du kan det,

og lad ikke

mine Ord for-

styrre, hvad

der er zart og

skont for Dig.

Man kan skri-

ve om en Plante

saaledes, at

man klarlæg-

ger hver en

Stemning, den

har vakt, hver

en Tanke, den

har faaet til at

springe frem hos En selv, men maaske har en

Anden tænkt og følt anderledes. For den Ene

bærer den frem et Minde, der faar Hjertet til

at banke i Fryd, for den Anden et, der for-

længst har forgiftet al Glæde og som nu blot

trykker Giften dybere ind — om det er

muligt.

Naturhistorikeren sporger ikke om Stem-

ninger og Gækkebreve; han anatomerer og

gor fysiologiske Forsøg, og det har sin store

Interesse at høre, hvilke Resultater, han

kommer til.

Til de interessanteste hører Læren om

Bladets Metamorfose. Ligesom i et ordnet

Menneskesamfund hver Klasse af Borgere

har sit bestemte Arbejde at udføre, bliver de

Dorothcalilier i Skovens Udkant,

ogsaa klassevis prægede paa en bestemt Maade.

Er end Prægene ikke saa skarpt adskilte nu,

som de var i hine Tider , da Samkvemmet

mellem Klasserne var mindre udviklet, —
Præget er der og det gor sig til rette Tid gæl-

dende.

Saaledes ogsaa i det Samfund, der hedder

en Plante. Byg-

get af Celler

er den, men

de har Sær-

præg, enkelt-

vis og gruppe-

vis. De kan

slaa sig gruppe-

vis sammen om

særegne Opga-

vers Løsning,

og saa danner

de et særpræ-

get Organ. Et

saadant Organ

er Bladet ; men

paa een og

samme Plante

kan Blade have

forskellige

Hverv at ud-

føre, og saa

har de ogsaa forskelligt Udseende. Det var

Goethe, som forst ret tænkte over den Ting,

fdrst udformede en Theori om de herhen hørende

Emner. Ved en Betragtning af Vintergækken

faar man et smukt Begreb om Metamorfosen,

saaledes som den nutildags kan fremstilles.

Lader man Vintergækken staa, til den har

afblomstret, vil man lægge Mærke til, at alle

dens overjordiske Dele efterhaanden visner

bort. Nede i Jorden ligger der saa tilbage

foruden nogle Rester af et iøvrig hensmuldret

Log et friskt lille Log. En nærmere Under-

søgelse af dette viser, at det bestaar af en

lille bladbærende Stængel. De eneste Blade,

som endnu er vel udviklede, er Lavbladene,

det vil sige de to Slags „Logskæl" : de tykke,
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hvide, der er velfyldte Sparekasser, hvori der

er gemt en meget stor Del af de Nærings-

stoffer, Vintergækken har optaget, og som

ligger gemt her, for at de ved passende Lejlig-

hed kan bruges, og den anden Slags Lav-

blade, de yderste brune, tynde Logskæl, der

passer paa, at Sparekasserne? Indhold ikke

skal dunste bort.

Men naar Rødderne sent paa Kalender-

Aaret begynder at skyde frem, saa er der

Brug for Kapitalerne. Lidt efter lidt bruges

der af dem, for at Driftsomkostningerne ved

Rodvæxten kan blive betalt, og omsider tager

saa Rødderne fat og tjener selv Kapital —
det er opsuger Næring af Jorden. Naar saa

Stængelen har faaet bygget saa meget op paa

sig, at den er kommen op over Jorden, kom-

mer den næste Slags Blade frem, Lovbladene.

De tager Næring fra Luften og de gor Nytte

som hoit udviklede Aandingsapparater. Men

al denne Væxt vil engang høre op. Den

stigende Varme vil ødelægge Vintergækken,

og der vilde saa aldrig komme nye Vinter-

gækker, dersom det Individ, der nu voxer

frem, ikke ved Hjælp af andre Slags Blade

paatog sig et Sikrmgsarbejde : Et Hojhlad

skærmer de spæde Blomsterblade, indtil disse

kan taale den kolde Luft, da skyder de sig

frem, og det, vi kalder Blomsten, hænger som

den yndefulde Sneklokke, vi beundrer. Inden-

for Blomsterbladene sidder der Forplantnings-

blade, der udvikler en Frugt med Frø i, og

Frøene er for Planten, hvad Æggene er for

Fuglene: af dem kommer Ungerne, de nye

Individer frem.

Men helt vis paa gennem Frøsætning at

have sikret sig levedygtigt Afkom er Planten

ikke, derfor har den nede i Jorden arbeidet

paa en langt bedre Sikring. Mellem Lav-

blade har der dannet sig en Sideknop, et

nyt Log, der solidt og sikkert har opsparet

den Kapital, der borger for, at naar Tiden

kommer, da Februar og Marts Maaneds

sparsomme Insektbestand har Brug for Blom-

stens Honning og Støv, da skal Vintergæk-

kens Blomster byde dem begge Dele.

Dette er i store Træk Æventyret om Bla-

dets Metamorfose.

Vintergækkerne voxer vildt i Skovene Syd

for os, og der har de Slægtninge, der kan

dække Foraarsjorden omtrent som de hvide

Anemoner gor det i vore Skove. Næstefter

Vintergækken selv kender vi bedst dens

yndefulde Slægtning Dorothealilien, Leucojum,

der trives ganske under samme Vilkaar og

i Mellemeuropa kan være en karakteristisk

Pryd, hvor ikke det rationelle Skovvæsen

ganske har taget Herredømmet. Dorothea-

lilien har Eet forud for Vintergækken: den

besidder en fin Vellugt; men Vintergækken

er finere i Formen , og det er desuden den,

der her i Danmark bærer os de tidligste

Foraarsbud i Møde.

Derfor holder vi mest af den!
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En Aet i c er et Bevis for, at

man ejer en vis Part af et Ak-

tieselskabs Værdier og liar Krav

paa en dertil svarende Del af

Selskabets Udbj-ttc for hvert

udløbet Regnskabsaar.

En Obligation er et Bevis for, at man imod en

bestemt aarlig Rentenydelse har udlaant et vist Beløb

til Obligationens Udsteder (Stat, Kommune, Kreditforen.

o. s. V.) og saaledes, at man har en vis Sikkerhed for

Belobet i Udstederens Ejendele.

Fordel din Risiko! — Det

er en god Regel ikke at anbringe

en uforholdsmæssig stor Del al

sin Formue i et enkelt Papir,

navnlig ikke i et enkelt Selskabs

Aktier.

Børskalendep.



Actier.

Nationalbank
Privatbank
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Handelsbank
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Islands Bank
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De danske Sukkerfabrikker .

.

Burmeister & Wain
Forenede Dampskibsselskab .

Dampskibsselsk. Norden ....
— København

.

— Carl

— Dannebrog .

Dampskibss.Det dansk-russ

Østasiatisk Compagni
Crome & Goldschmidt
Nordisk Textil

De danske Spritfabrikker. .

.

De danske Cikoriefabrikker.

Forenede Bryggerier

rielsiiigør Værft

Frederiksholms Teglværker.
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NOGLE BREVE FRA BJØRNSTJERNE BJØRNSON

SAA tit som Bjørnson paa sine ældre Dage

har gæstet København — var det end

kun for et kort Ophold paa Rejse længere ud

:

aldrig forsømte han at besøge den gamle

Kritiker Clemens Petersen. Trofast Venskab

og inderlig Taknemlighed. „Af alle dem",

har Digteren sagt, „hvem jeg skylder Tak

for godt i de unge Aar, er der ingen, jeg

staar saa dybt i Gæld til som til ham for

Paavirkning og for Støtte. Ham var det,

der brød Vej for mig — Vej gennem Dan-

mark til Norge og videre ud".

Da Bjørnson, knap fireogtyve Aar gammel,

i Vaaren 1856 for første Gang kom hertil —
lidet ænset hjemme, her helt ukendt — , var

den to Aar yngre Clemens Petersen allerede

en Mand, hvis Navn var paa alle litterært

interesserede Danskeres Læber. F'em Aars

Student, forhen Elev og mislykket Debutant

paa det kongelige Teater, nu Litteratur- og

Skuespilanmelder i Hovedstadens fornemste og

indflydelsesrigeste Blad, Plougs „Fædrelandet",

læst af alle, beundret, haanet, forhadt, frygtet,

et glimrende Hoved og en original, jævnlig

ret skruet og maniereret Stilist, kunstbegejstret

som faa, slagfærdig skarp, hurtig og fint-

mærkende, mangen Gang endog genial i sit

Syn og sine Domme, til Tider ensidig, vold-

som, sær. Aldrig banal, aldrig med den brede

Strøm. Magt havde han som ingen anden

Mand af Faget mellem Heiberg og Brandes;

til Trods for „Fædrelandet"s aldrig ret store

Abonnenttal var det dog efter dette Blads

Kendelser, saa vel Forfattere, Skuespillere og

Forlæggere som menige Læsere først og

fremmest spurgte, Clemens Petersen betød i

de Dage mere, end alle hans samtidige Kalds-

fæller til Hobe.

„En Stund", skriver Bjørnson selv (i Kri-

stiania „Ny illustreret Tidende" 1883, Nr. 33),

„vilde jeg være der, hvor Forstaaelsen var

størst, Kunsten videst kommen" , og han

rejste da til København paa ubestemt Tid

et Par Uger efter, at han havde været Del-

tager i det nordiske Studentertog til Upsala,

hvor det under mangesidig Paavirkning udefra

først var blevet ham klart, hvad han var

født til, og ad hvilken Vej han skulde

naa frem til Sejr og Lykke. Omtrent et

Aar blev han her, og lige saa længe var han

og Clemens Petersen saa godt som uadskille-

lige, altid diskuterende, altid i livlig, endog

lidenskabelig Udveksling af Tanker og Stem-

ninger. At Kritikeren her i højere Grad end

Digteren var den ydende, kan vel regnes for

sikkert. Bjørnson var i mange Henseender ret

umoden, hans Viden stærkt begrænset, hans

Læsning meget ufuldstændig. Virkelig Kritik

havde han hidtil kun sjælden udsat sig for,

aldrig mødt. Nu blev den ham i rigt Maal

til Del. Ikke just saaledes, at han i den

første Tid, han færdedes med Vennen, fore-

lagde megen udarbejdet Poesi og fik denne

analyseret, drøftet, dømt; hvad han af Manu-
skript at være førte med sig til København,

var næppe stort andet end det paa fjorten

Dage — Tiden mellem Studentertoget og

Rejsen til Danmark — undfangne og skrevne

Skuespil „Mellem Slagene". I Hovedsagen

var det dels, hvad man vel endnu paa gam-

meldags Vis tør kalde Grundsætningerne for

Digtekunsten, „Ideerne" , han under Sam-

talerne, som mangen Gang spændte over det

meste af et halvt Døgn, fik klaret; dels

byggedes der nu Planer op, som lagdes frem,

undersøgtes og dømtes i stort og i smaat.

Mindes skal her om, at Sørgespillet „Halte

Hulda" og den første større Fortælling, „Syn-

nøve Solbakken" begge blev til i Udkast,

det sidstnævnte Digterværk endogsaa fuldendt

til Trykning, i København 1856. Planen til

„Halte Hulda" modtog Clemens Petersen i

dyb Beundring; hvad Fortællingen angaar,

stillede han sig til en Begyndelse skeptisk.

Ikke saaledes at forstaa, at han underkendte

Planens Værd i og for sig. Men han nærede

stærk Tvivl om, at det vilde lykkes Bjørnson,

den vældige, urolige Kæmpeaand, der i det

daglige fandt sig bedst ved voldsomt liden-

skabelige Udtryksformer, at gennemføre de

mildt idylliske Stemninger, Emnet krævede.

„Den unge Pige", sagde han, „faar du aldrig

Form paa".

Den ubetingede Forstaaelse, hvormed imidler-

tid Clemens Petersen først af alle stillede sig

til „Synnøve Solbakken", da den forelaa helt

færdig, og dermed til Digteren Bjørnson over-

hovedet, ses tydeligst, naar man kaster et

Blik paa den Anmeldelse, der med det kendte

Mærke Zu—Zx stod at læse i „Fædrelandet"
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for 1857, Nr. 229, kort efter at Bogen var

udkommen paa norsk Forlag. Her et Par

Citater, som i al deres Korthed vil vise,

hvor klart den danske Kritiker har set, hvor

rigtigt han har værdsat det store, det stærke

og det afgjort nye.

„Denne Bog", hedder det, „fortjener at

læses frem for de fleste Digtninger, der i de

sidste Tider er komne frem i den nordiske

Litteratur . . . Hvad Bogen indeholder, er

nyt, og det i Ordets eminente Forstand, hvor

nyt er omtrent ensbetydende med godt . . .

Den indeholder en Skildring fra det norske

Bondeliv, og man træffer i Grunden for

første Gang her i den moderne Digtning, hin

dybe, vældige, men dissonerende Accord, der

runger gennem vore Fædres hele Leven . . .

Situationerne og Handlingen er træffende ud-

digtede af Karaktererne, og flere Scener er

fremstillede indtil Fuldendthed". [Komposi-

tionen har visse Mangler, men] „Bogens

Indhold er dog fremstillet gennem en fuldendt

episk Form; uden Spor af Refleksion eller

andre Armodens Hjælpetropper stiller Digteren

os her sine Figurer simpelt og ligefremt for

Øje, og dog er de gennemsigtige, saa man
ser dem lige ind i Hjertet. Uden mindste

Anstrengelse, men helt som ved et Trylleri

staar de lyslevende for os; med et Pensel-

strøg er der skabt dem en Evighed . . . Det

er, naar man har læst denne Bog, som om
man havde levet længe oppe mellem de

norske Bønder . . . Frappant er den unge

Digters Sprog — Sagasproget lagt om til en

moderne Digtning. Digteren bevæger sig

ikke i Vendinger, som andre har brugt og

gjort til Fællesgods; han danner selv sit

Udtryk".

Hvor stort et Bidrag her findes til en

Karakteristik af Bjørnson, til en Klarlæggelse

af det, som fra først til sidst har givet hans

Digtning det afgørende Særpræg, vil enhver

med Lethed skønne. Men hvor oplysende er

dog ikke ogsaa de anførte løsrevne Sætnin-

ger med Hensyn til deres Forfatters Ejen-

dommelighed og Værd som Kritiker! Man
erindre, at der her er Tale om et Forsøg

paa at slaa til Lyd for en Digter, hvis Navn
hidtil har været ukendt for saa godt som
alle — at hævde hans Betydning som staaende

gennem Tiderne, at antyde, at det nye her

ikke alene er „det gode", men ogsaa noget

stort. Af den, som vover sligt, kræves ikke

alene Mod, men ogsaa — og det helt ufra-

vigeligt — den Enhed af Mod, Fremsyn og

Begejstring, som man kalder Genialitet.

— Den geniale Mand er sjælden den, der

sjældnest tager fejl i det enkelte. Lige saa

vist som Clemens Petersen, hvad der alt

ovenfor er hentydet til, har kunnet være

unaturlig i Udtrykket for, hvad han vilde

hævde, lige saa sikkert er det, at han ret

hyppigt har set en og anden Enkelthed skævt

eller som gennem farvet Glas. Men for

Totaliteten, for det afgørende, det væsentlige

har han som faa lagt Blik for Dagen. Dette

er gennem hele hans Virken en af hans stærke

Sider — næst derved hans Evne til at var-

mes og til det, som dermed følger ikke alene

som Rimord: til at harmes. Og mon dette

ikke, naar alt kommer til alt, netop er det.

som giver en Kritiker Ret til at mindes ud

over Døgnet — giver ham Betydning for

Kun.studvikling og for Udviklingen af Læsere

og Tilskuere?

— Sit Navn som Bjørnsons bedste litte-

rære Ven og første Vejbryder skal den gamle

Clemens Petersen have Lov at beholde gen-

nem de skiftende Tider.

Sigurd Muller.

L

Rom 14de Oktober 1861.

Min kjere Petersen!

Tak for dit Brev. Det var uno tenorc

skrevet, flød ogsaa saaledes ind i mig. Nød-

vendigt, hvad ydre Formaal angaar, var det

ikke længer, da Hegel allerede har fiitaget min egentlig Digtertid i dette Genre kommer

mig. Hvad indre angaar, førte det med sig først senere, naar baade Livet i mig er bre-
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mangen værdifuld Oplysning, hvorfor jeg tak-

ker dig. Mine lyriske Digte er ikke store;

men de ere gode. Og de bærer blot Vidne

fra et beskuende Menneske, holdt saa fjernt

fra personligt Oplevet som vel muligt, hvad

det Udvortes angaar. Jeg ved ret godt, at
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dere og Formen derfor mageligere i Linjen.

Thi selv om det nu gik, gaar det dog med

Møje, og jeg har ikke Raad til al denne Tid

i ren musikalsk Retning. -— Ja, senere en-

gang, naar de blive „et ufrivilligt Hjertesuk".

— Men desuagtet udgiver jeg engang min

Digtsamling, Prøver, Smaasyn, Musikstykker

o. s. V. ; thi baade glæder det mig selv, og

finder Komponister og Sangere med og uden

Stemme.

Derhen at hvert Digt giver et Medmenneske

en Forløsning, derhen er jeg ikke kommet

;

jeg føler mig meget liden, naar jeg læser

Schillers og Goethes ; men mit Mod stiger igjen

ved at læse Andre, som jeg af mange Aar-

sager ikke vil nævne. Se nu de Digte,

Ravnkilde sætter i Musik til Jul; — jeg tror

du vil synes om dem.

Nej, til Dramerne holder jeg mig; thi her

er noget, som jeg er vis paa, skjønt ogsaa

Meget, som jeg endnu ikke kan naa. Til

det Sidste hører ogsaa absolut, at jeg savner

den rette Medarbejder i Publikum. De mis-

forstaa jo alt muligt jeg skriver og bliver

dog ganske glade deri. — Efter hvad jeg

kan se, misforstaa de Sverre ganske. De

se deri noget lyrisk Noget, skjønt det ikke

falder dem ind at nægte, her er to Karak-

terer, som dog egentlig ikke kunde blive

dette uden en gjennemført Handling ; thi det

Ene brister virkelig med det Andet. Dette, at

Sverres Slutning er : ingen Slutning at kunne

faa, se det er jo ganske misforstaaet som om
det var et bizart Indfald at slutte netop

der, — hvor Historien slutter. Hvorledes

tænker man sig da en stor Mand? Som for-

staaet, beklappet, kronet, ikke alene af Guld,

men Forstaaelsens Deltagelse? Ganske vist

kan han se saadan ud, — kun ikke i en

reformatorisk Tid, naar hans Storhed var

Reformation. — Saa kan man sige til mig: er

det saa, da lad Tragedien ogsaa faa Magt

over ham; aabne de Smertens Sluser, som

du her standser baade i Handling og Ord,

lad os føle Rystelsen af heftig misledet Sam-

tid og en stor, men uforstaaet Modstand.

Ja, hvis den var tragisk. Men i en saadan

Jerntillid, som Sverres, der lader Tvivlene,

Smerten bringe Gud et ydmygt Taareoffer,

og netop derved saa stærk gaar ud og siger,

virkelig saa han selv tror det: „Hør; her er

Ingenting, slet Ingenting paa Færde. Alt staar

saadan bare en Smule paa Spidsen, og brister

det, saa er det fordi det ikke duede til at

holde; — men Hovedsagen gaar nok!" —
se, det er. Skam, ikke tragisk.

Og vil man sige, at selv ikke dette er der,

saa vil jeg bestemt svare: jo, det er der.

Men her var ogsaa Maadehold nødvendigt

;

man skulde vide de Tanker, ja blot de Timers

Tal jeg har anvendt paa ikke at gjøre hans

Scene tilslut med Sønnen længere eller ander-

ledes. Smerten er med Flid : dels lagt læn-

gere tilbage i Stykket (husk bl. Andet Ud-

gangen af anden Akt) dels kommer den under

Sententsens Form.

„Den, som har grundlagt Alting paa et

Afsavn, har først den rette Kraft at styre

Andre". — Noget, som Goethe^har lært mig;

— og som er enhver bevidst ældre Natur

meget ejendommelig.

Jeg overser ikke, at en Klasse Læsere,

(igrunden dem, jeg bedst lider), smigrer mig,

naar de saadan sidder og raaber paa Mere, —
som de jo ogsaa skal faa, men hvad jeg ikke

behøvede at bebude. Slutning er her; hvad

Sverre vil, er gjort; og den Mand befatter

sig ikke med Illusjoner. Han gaar Tomme
for Tomme i en umaadelig lang Vej og tager

Døden ganske som lejlighedsvis, der den

kommer. Saaledes vil jeg ogsaa vise ham

døende i næste Stykke, siddende med Haan-

den fuld af Papirer, som nu skal leveres

Haakon (historisk).

Min Kone og Gutten har været inde at

forstyrre mig. — Petersen : der er intet Tids-

punkt i mit Liv, som jeg sætter over dette

Høstophold i Rom. Da jeg i Ariccia ganske
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rigtig blev færdig med „Sigurd Slembe"

andet Stykke, har jeg nu i tre Uger ude-

lukkende seet Musæer og læst det Behørige

dertil og endnu Mere. Deraf er jeg nu

ganske træt og vil herefter inddele min Dag

saaledes, at jeg har Formiddagen til Sigurd,

Middagen i to Timer til Musæerne, Efter-

middagen til Læsning, Aftenen til min Fa-

milie og mine Venner. Jeg er jo nu en Mester

i at inddele Tid; Kunsten er rigtignok ikke

ganske min, men en ufrivillig Trang og

Uforstyrrethed.

Paa Grund af den hidtil brugte Fremgangs-

maade har jeg ikke endnu afskrevet tredie

Akt, skjønt det jo kan gjøres paa to For-

middage. Derfor har du heller endnu ikke

erholdt Stykket, som paatænkt. Og naar det

er afskrevet — skal jeg da sende mine tykke

Strimler eller lade det end engang afskrives.

Det Sidste koster Tid, det Første Penge, og

da Karoline fører hver Bajol op i en Bog,

er jeg bleven meget betænkelig med Penge.

Imidlertid: du skal faa det. Første Stykke

kan jeg naturligvis ikke sende dig, da jeg

ikke tør meisle Slutningen deri, før sidste

Stykke er fuldfærdigt. De maa jo ganske

korrespondere i en vis Slags Grundtone, som

jo ene hører det skrivende Øjeblik til, eller

den Begejstring, som et samlet Indtryk giver.

Men du vil heller ikke savne det, da jeg

engang har skrevet det til dig, og hvad jeg

om og af disse Stykker skriver, ikke siden

forandres som i alle mine foregaaende ; der-

til staar jeg selv i en alt for besværlig Klemme.

Ja, besværlig maa den kaldes; det er saa

udelukkende paa een eneste Vej, og denne

saa skarpt afstukket, at jeg naar ud, — saa

jeg undertiden standser og spørger mig selv:

er det Mathematik jeg holder paa med, eller

har jeg ogsaa faaet det til Poesi? — Jo,

Gud ske Tak, det har jeg dog; men ofte

maa jeg være ud over den enkelte Scene

forat se det; thi Replikens Ordlyd har den

saa sjelden ; dens Forhold til Situationen der-

imod med en Kraft, som det kommer an paa

at give den rette Toneevne, saa den ikke

bliver fornummet som selvlydende, hvortil

netop det Opnaaede alvej frister. Det vil

sprænge sig selv i Øjeblikkets Glæde over

at være bleven til.

Dagen efter. Ved at læse mit Brev over,

ser jeg, at jeg har skrevet i det snakke-

salige Hjørne. Da bliver 1 Ord gjerne 5. —
Dagens Nyhed for os hernede er Weilbachs

Dreng. Han selv lader i denne Begivenheds

Solskin det smukkeste i sit Gemyt saadan

straale og gøre Vaarduft, at det ret er en

Fornøjelse blot at se ham. — Jeg har nu

mange Slags Fornøjelser, saaledes ogsaa

Richardts Komme. Han har alt gjort mig

meget godt, og jeg tror at jeg her vil faa

en dygtig Omgang. Allerede første Aften tal-

tes om hans Digte. Han paastod gjentagende,

at de Digte, jeg fremhævede, og hvad jeg

fremhævede i dem og hvad jeg sluttede

deraf o. s. v. er Altsammen hans egne Tan-

ker; men forunderlig nok ikke hans Venners,

der maa have seet for længe og kjendt paa

ham til at se ham ret. Han har fortalt mig

sit Stof for de nærmeste Aar (Julianus Apo-

stata). Han vil nu et stort Stof med een

Gang; faar altsaa ogsaa med een Gang at

overvinde de Vanskeligheder, som man ellers

plejer arbejde sig fra i fire å fem. Men jeg

tror han har Taalmod til at sprætte op, saa-

længe, til Maalet er truffet; thi jeg forberedte

ham paa, at taget paa denne Maade, bliver

der paa lange Strækninger ikke Tale om

Inspiration, Digtning, men om Mathematik

og Haandværk; steg han jevnt med sin

Evne opover, blev Poesien mathematisk uden

at han selv følte det. — Og for historisk

Stof maa F'antasien først have faaet dennes

Evne til Mathematik, — Richardt har en

absolut Mangel paa det Punkt at lægge en

impliceret Plan; jeg ved, at der ogsaa skal

Øvelse til.

Mine Portræter skal du faa. Hviid maa

ogsaa have til sin Hædersdag. End jeg, som

havde skrevet fem lange Vers til den samme
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Dag, og da jeg sluttede, opdagede jeg, at

det ikke duede. Men saadant kan ikke gjøres

to Gange. Til Bevis paa min Vilje, men og-

saa paa min Mangel af Evne, lod jeg Weil-

bach faa alle fem Vers til Opbevarelse, men

med Forbud mod at sende. Nej, jeg kan ikke

gjøre Lejlighedsdigte, uden at Anledningen

staar mig fjernere. Her faar Poesien ligesom

ikke Værd, jeg har jo i deres Sted siddet og

sagt ham Hjerteord , som ingen anden end

vi Tre, Fire troende kan høre paa. Forklar

Hviid dette og sig, at saadan hænger det

sammen med det udeblevne Digt.

Fra Greensteen har jeg nu to elskelige

Breve, ogsaa et Par Digte, der vel bryde

mod en ny Form men endnu, som jeg skrev

ham „holde paa at løbe efter hinanden i en

musikalsk Sextur" — og som jo ikke gavner

til Noget. — Jeg har læst to ganske ypper-

lige Kritiker af dig, og dine Rejseindtryk

var skrevet i elskværdigt Lune; jeg lo og

morede mig. — (Husk paa i dine Kritiker

at gjemme bort igjen „jeg", „vi", ja endog

„man" ; det gaar alligevel. — ). — En Over-

sættelse ved Smith fra Fransk om „Romanen

i vor Tid" var aldeles ypperlig, ogsaa som

Oversættelse. Du skriver meget ligt denne

Mand. Du siger mig mere Nyt end han

;

hvad han sagde , kjendte jeg, men hans

Fremstilling lod mig alvej sidde og have

Syner i det, jeg kjendte, — lange og her-

lige!

Ellers er det meget nedslaaende altid at

læse denne Klage og se Vejen stænges, før

man endnu er kommen ind paa den. —
Men man kan kun svare med at tro paa

sin Gud og sin Tid — og ikke blot paa Vol-

taires og Goethes. — — Rudolf Smith gaar

paa Skruer; den mindste Anmærkning under

Oversættelsen er en Skrue; hans Lap til mig

— en Skrue, hans Stemme hul — og dog er

han dygtig. Du maa hjælpe ham. — End

Hviid, som har glemt Levin under Bog-

uddelingen. Han stod ikke alene paa min

Liste, men ojentagende har jeg mindet derom

til min Kone og ham. Han skal ogsaa be-

vise mig den Artighed at tage Skylden paa

sig selv og sende ham „Kong Sverre".

„Smaastykkerne" er udsolgte. Oplaget var

mellem 3 og 4000 Expl.

Hvad du skriver om L. Diethrichson og

Bang er rigtigt. Og det ender med , at du

engang dræber L. Dietrichson. Men han

skulde tages itide, og altid behandles med

Mistro. Isandhed han er ingen Lærer i Israel.

At du dog aldrig har skrevet mig til om

L. Dietrichsons sidste Bog. Jeg kan jo ikke

læse den, og jeg faar heller intet Uddrag af

den, ikke engang en Kritik.

Jeg ser, at Martensen skal holde Talen

ved Oehlenschlægers Statue. Det er et

ganske utroligt Fejlgreb. Hvad har det

Menneske her at bestille? Saadant er saa

raat, at jeg skulde tro, det skeede i Norge

og ikke i Danmark. Tag de Kjøbenhavns

Borgermester med een Gang, eller forsaavidt

det er Staten, saa Hr. Hall. — Men hvad

baade Staden og Staten i Embedsdragt har

her at bestille, forstaar vist ikke Mange.

Det er en Ære at tale ved denne Statue, som

paa Samfundets Vegne kun tilkommer Carsten

Hauch, paa Studenternes og Ungdommens

Hr. Carl Ploug.

Hvilket højtideligt Moment og hvor trø-

stende. Fra norske Selskab kommer vistnok

Sverdrup eller Richter som Repræsentant.

Ibsen kan ikke tale. Men kommer Ibsen,

maa du faa fat i ham. Du kan tro, det er

en Mand, som kan tænke.

Da der holdtes Sørgefest for Øehlenschlæger,

holdt jeg paa at berede min Rejse til Kristiania.

Saa heldig var det laget, at en Avis med

Beretning om Festen blev lagt om min Ost.

Jeg var dengang (som sædvanlig) aldeles syg

af Kjerlighed , naturligvis ogsaa af Hjemve

og Længsel til det Ubekjendte og hvorom

lagde sig en magisk Hemmelighedsfuldhed.

Jeg fik Fred, saae blot hver Morgen jeg var

udsovet og foer ud i den knittrende, kolde,

klare Luft. Mod Aftenen ganske syg af
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Kjerlighed, Ærgjerrighed , Hjemve, Uvished,

og saa laa jeg og læste i Avisen, og hvori

Øehlenschlægers Navn glindsede gjennem

Oljen.

Havde nu denne Indvielses Fest været

udsat et Aar, var jeg kommen som Re-

præsentant for norsk Selskab og havde ved

denne Lejlighed faaet holde den bedste Tale

i mit Liv. Havde den været udsat et Aar,

kunde jeg maaske have skrevet et Arbejde,

som gjorde mig glad den Dag, Festen

holdtes. Nu vil jeg ikke rigtig være det for

min egen Del, men for Samfundets; thi at

vi ere komne saalangt, vi rejser en Kolossal-

statue for vor første Digter, lover flittigt Be-

søg i de hellige Templer.

Skjønt dette Brev ikke egentlig er et Brev,

maa jeg dog sende det. Thi det er jo ogsaa

det samme, hvad jeg skriver, du skyder til-

bage med en anden Bue. — — Nu be-

gynder jeg at kjende Rom. Jeg ved, hvad

hver Statue i Vaticanet vil sige, og Kejsernes

Buster kan jeg Træk for Træk som deres

Historie. Hvor Templerne stod og sank,

ved jeg i Roms Historie næsten som min

egen. Nu har jeg tilbage at kjende Kunst-

historien (Maleriets og Arkitekturens) saa

godt, at ethvert Fænomen strax stiller sig i

sin Række. Saalangt er jeg ikke kommen.

Men dertil kommer jeg i Vinterens Løb; thi

mine Forstudier begynde nu at ordne sig.

Det er uhyre Masser at beherske, men som

beherskede berede de ogsaa det Ordnedes

stille Nydelse. Vilde du gjøre mig en alvor-

lig Tjeneste, burde du sende mig en Filosofi,

som jeg havde godt af, det være sig Kants

eller hvad du selv tror. Jeg er saavidt

orienteret, at jeg ingen Traad taber, hvor

jeg saa falder ned. Og til at læse dem i

Række og Geled kan jeg ikke tage mig Tid,

kanske paa mange Aar. Men nu og da

vinde en Ven blandt dem , nu denne , nu

hin, det er, hvad jeg længes efter og maa

indskrænke mig til.

Du skal sige mig , hvad du i Vinterens

Løb agter at tage dig for. Først: om du

har et eller andet Stipendium; dernæst hvad

du agter at udbrede dig over, a. som Læsende,

/'. som Skrivende. Og for det tredie: naar

agter du at tage Doktorgraden? For det

Fjerde: hvorover vil du tage den? — Det

er mit alvorlige Raad til dig, at Doktor-

graden skal du haste med. Ingen ved, hvor-

længe Hauch lever, og du skal staa færdig.

Et Universitetsliv maa du gjennemløbe, af

den simple Grund at du pligter det. Som

Doktor har du visselig foreløbig Stipendier

at rejse med, da det vel ikke kan være

Nogen tvivlsomt, at du bør understøttes i

Retning af Universitetsposten. Altsaa opnaar

du et beskuende Rejseliv, derunder lidt Hvile,

og siden et stort Forum, uden at nogen sær-

egen Anstrængelse behøver at være for-

bunden dermed. Thi det æsthetiske Liv maa

paa intet Punkt være anstrængt. Noget i

vort Judicium lider strax Skade derved. —
Skynd dig altsaa op mod Doktoren, at du

kan komme paa den jevne Bane, som baade

skyder mod Maal og i mange Henseender

letter dig selv.

Til Slutning et Par Ord om dit Gifter-

maal. Ja, min Ven, du bliver baade gift og

lykkelig. Det er slet Ingen, som tror, at

du formaar dette saa tidligt som mange af

dine Venner; og har du troet det selv og

er derfor saa mismodig, saa har du troet

meget fejlagtig. Du vil blive nydeligt gift

engang, naar du er bleven saa gammel, at

det kan ske til din Lykke; thi meget af din

Reflexion maa være med, og altsaa denne

have vundet en saa behagelig Form inde

under Følelsen, at den ret kan tiltale en ung

Pige med stille Hjertelag. — Disse mismodige

Enkemandstoner, hvori du nu spiller din en-

somme Fløjte ved Hviids Udflytning, haaber

jeg snart glemmes. Kom op af dine For-

retninger, din Læsning, bliv Doktor, rejs, lev,

nyd, og du skal se, hvor blidt det kommer

en Dag.

Saa send mig snart Brev igjen. Tillige
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Weilbach, — om ikke Andet, saa en

Gratulation. Men ikke saaledes, at det tager

Tiden bort fra mit Brev; thi jeg er gjærrig

paa dine Bogstaver. Hils Hviid] og lever

ham Indlagte. Hils Fru Heegaard og sig,

at mere end to ubesvarede Breve faar hun

ikke. Hils de mange Andre; Gotfred Rohde

er jeg vred paa, fordi han blandt Nord-

mændene benyttede sit lille Øjeblik til at

kalde Ibsens „Hærmændene" Indledning til

et norsk Drama, som om det kan have

Fortsættelse, der ikke kan tænkes anderledes

end om igjen eller slet ikke. Nordmændene

tror, at det ikke er rigtigt, uden de saaledes

taler Sagamaal og læser op Historiens eget

Bogstav fra Scenen, — og det lille Øjeblik

en dansk Æstetiker havde mellem dem, be-

nyttede han til at stadfæste dem i denne

Vildfarelse og gjøre Vejen tyngre for os

Andre. Du maa takke ham.

Her er nu et herligt Oktobervejr. Du skal

see, jeg faar noget udrettet i saadant smilende

Selskab fra oven; thi hin Spaaen i Himlens

Vejr, Fuglenes Flugt og Skrig, som de

Gamle havde, bliver hernede saa let at for-

staa; man føler sig bestandig afhængig af

Vejret, Ens Indre skjælver i Solskinnets Glæde,

ruger mørkt i Sciroccoen, lægger Vingerne

sammen i Regnvejr og lytter til alt Skrig,

spejder mod hver sort Plet, om det bebuder

en Forandring i de himmelske Magters Lune.

Farvel du Kjere! Mine Venner Richardt

og Hartwig Lassen fra Norge beder hilse

tilligemed Weilbach, og min Kone mange

Gange!

Din Ven

Bjørnstjerne.
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Borellys Komet 1903 c den

15. Juli 1903 10-11 Em.
Fot. afMaxWolf, Heidelberg.

SOLSYSTEMETS VAGABONDER
LIDT OM KOMETER I FORTID OG NUTID

Af Otto Asmussen.

KEPLER skal en- Materiale svinger Antallet mellem 12 (det

gang være frem- 17. Aarhundrede) og 42 (det 9. Aarhun-

kommet med den Yt- drede); i det 19. Aarhundrede var Tallet 36,

hvoraf atter kun et Mindretal blev saa store,

at de i synderlig Grad tiltrak sig Opmærk-

somheden hos Folk, der ikke netop var for-

troHg med at se paa Himlen. Siden Christi

Fødsel har man talt ialt c. 530 for det

ubevæbnede Øje synlige Kometer, og man

kan regne, at der gennemsnitlig vil vise sig

en saadan hver 3. eller 4. Aar. Det største

Kontingent til Antallet af iagttagne Kometer

yder dog de teleskopiske Kometer, d. v. s.

saadanne der ikke naar saa stor Lysstyrke,

at de kan ses uden ved Hjælp af Kikkert.

Siden man er begyndt systematisk at søge

efter Kometer og navnlig efter at Fotografien

er taget til Hjælp, har man fundet en 6—

8

Stykker om Aaret.

De tidligste Optegnelser, man overhovedet

har om Kometerne, findes i de chinesiske

Skrifter, og disse Optegnelser har for saa

vidt kun Værdi, som de fastslaar den ganske

vist endda kun tilnærmelsesvis angivne Tid

for de respektive Kometers Tilsynekomst.

Dette kan jo allerede i og for sig være en

meget stor Ting, eftersom man heraf har

kunnet udlede en nogenlunde korrekt Periode

for enkelte Kometer med saa lang Omløbs-

tid, at de bruger flere Aarhundreder om at

gennemløbe deres Bane, paa samme Tid som

man har kunnet følge Kometer med kortere

Omløbstid meget langt tilbage. Den store

Komet fra 1680 skal ifølge Halleys Bereg-

ninger saaledes have været den samme som

den, der viste sig 1106, 531 og 43 f. Chr.

Halley's Komet, der har en Omløbstid af

ca. 76 Aar, og som for Tiden gæster vore

Himmelstrøg, menes paa Grundlag af de samme

ring, at der i Him-

melrummet findes lige

saa mange Kometer,

som der er Fisk i Ha-

vet. Det er maaske

nok en Overdrivelse,

men det maa dog til

Forstaaelse erindres, at

det kun er de færreste

Kometer der kommer

Jorden saa nær, at de

kan ses, og for at

en Komet overhovedet

skal kunne ses her fra

Jorden, maa dens Peri-

helium, det Sted i Ba-

nen, i hvilket den er

Solen nærmest, falde

indenfor Jordbanen el-

ler dog meget nær

udenfor. En af de

yderst faa Undtagelser fra denne Regel

danner Kometen fra 1729, der i Peri-

heliet kun kom Jorden nær paa en

Afstand af c. 4 Jordbaneradier. Naar den

til Trods herfor alligevel kunde iagttages fra

Jorden, maa den have været af meget be-

tydelige Dimensioner. Den i 1902 af Gia-

cobini i Nizza opdagede Komet er den af

de bekendte Kometer, der næst efter den

førnævnte i Periheliet havde den største Af-

stand fra Jorden, omtrent 3 Gange dennes

Afstand fra Solen.

Antallet af de Kometer, der i Løbet af et

Aarhundrede kan ses med det ubevæbnede

Øje, er ikke stort. Efter det foreliggende
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ældre Iagttagelser at kunne følge tilbage til

Aar 1 3 f. Chr. At identificere Kometer

med Omløbstid paa over 1000 Aar vil der-

imod falde ret vanskelig, eftersom man ikke

vil kunne afgøre, om det virkelig er den

samme Komet, man har for sig. De gamle

chinesiske Astronomer har nemlig ikke været

istand til at beregne Banen for en iagttaget

Komet, og da denne Vej er den eneste, ad

hvilken man med Sikkerhed kan afgøre,

hvorvidt en bestemt Komet har vist sig tid-

ligere, staar man ret hjælpeløs overfor at

bestemme enkelte Kometers tidligere Tilsyne-

ladelse.

Vi har i Kometerne at gøre med Himmel-

legemer af en til Tider enorm Størrelse.

Den store Komet fra 1811 — vel nok den

største Komet, der i den nyere Tid er set

herfra Jorden — havde saaledes en Hale,

hvis Længde ansloges til 160 Millioner km,

og dens Hoved havde et Gennemsnit af

1050000 ^w. Den overgik altsaa i Rumfang

Jupiter — Solsystemets største Planet —
340 Gange! Tæthed og Masse hos Kome-

terne er derimod — heldigvis — over-

ordentlig ringe. Var dette nemlig ikke Til-

fældet, vilde det se ret farligt ud, naar en

Komet kom os paa for nært Hold. Men

man ser Gang efter Gang, at en Komet er

kommet saa nær til en Planet, at denne ved

sin Tiltrækningskraft har indvirket paa og

delvis forandret Kometbanens Beliggenhed i

Rummet, medens Planeten selv og dens

Maaner er forblevet ganske upaavirket af

Mødet. Lexells Komet har saaledes hentet

sig adskillige bitre Erfaringer for, hvad det

vil sige at komme en Planet for nær. Den

havde oprindelig en meget langstrakt, ellip-

tisk Bane, men da den i 1767 var passeret

tæt forbi Jupiter, øvede dennes Masse sin

Tiltrækning paa Kometen, hvorved denne

blev tvunget ind i en Bane, som den til-

bagelagde paa kun S^/g Aar. 17 79 kom

den paany i Nærheden af Jupitersystemet,

denne Gang endogsaa saa nær, at den pas-

serede mellem Planeten og dens Maaner. For

anden Gang led dens Bane Paavirkning,

saaledes at Kometen førtes langt ud i Ver-

densrummet. Ogsaa senere er det hændet,

at en Komet er kommet i Nærheden af en

af Solsystemets faste Beboere. Det var saa-

ledes Tilfældet med Perrines Komet fra 1902,

der kom meget nær til Merkur. Og Halleys

Komet vil ved det Besøg, den for Tiden

aflægger os, komme saavel Venus som Jorden

meget nær (henholdsvis den 1. og 19. Maj).

De forskellige Planeters Masse er jo nu

kendt med saa stor Nøjagtighed, at man i

Forvejen er istand til at beregne de For-

styrrelser, en Planets Tiltrækning vil for-

volde overfor Kometbanen. Men endnu er

aldrig en Planet eller en saadans Maaner

blevet perturberet af en Komet, og en saadan

Perturbation vilde dog med Nutidens skarpe

matematiske Analyse ikke kunne undgaa

Opmærksomheden.

Kometen fra 1811 var vel den største,

men ikke den eneste store Komet i forrige

Aarhundrede. Meget store Kometer har vist

sig i 1807, 1811, 1835, 1858, 1861,

1862, 1872, 1881 og 1882. Det 20. Aar-

hundredes første store Komet (1901) kunde

ikke iagttages her fra Europa, men kun fra

den sydlige Jordhalvkugle. Men her vandt

den rigtignok ogsaa en saadan Popularitet,

at Prospektkortindustrien — denne mærke-

lige Mani, som Overgangen mellem to Aar-

hundreder har set opblomstre — tog Ko-

meten i sin Tjeneste. Jeg har set et saadant

Brevkort med Motiv fra Peru. Paa Billedet

ser man Theatret i Lima i Aftenbelysning.

Paa den mørke Himmelbaggrund straaler

blandt Stjærnerne den store dobbelthalede

Komet.

Saa populære bliver nu de færreste Ko-

meter, Størsteparten er teleskopiske, og naar

næppe nok i Periheliet en saadan Lysstyrke,

at de kan skimtes med blotte Øjne. Det
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Kometen fra 1528 efter Datidens Forestilling.

var Skade, at den pragtfulde Johannesburger-

Komet, som opdagedes den 17. Januar iaar,

holdt sig saa nær op ad Solen. I Betragt-

ning af den Lysstyrke, den ævnede at ud-

folde i saa stor Nærhed af Solen, næsten

gemt i dennes Straaler, kan man tænke sig

hvilket storslaaet Skue den maatte have

frembudt, om den havde vist sig paa en noget

mørkere Himmelbaggrund.

Gaar vi tilbage i Tiden og lægger Mærke

til tidligere Optegnelser om Kometer, ser vi

vel, at der har vist sig mange store Ko-

meter, men det er ret paafaldende, at de

største Kometfremtoninger alle have fundet

Sted i Oldtiden. Hvis man da tør fæste

Lid til de overleverede Beretninger! De

fleste af disse gør nemlig et saa stærkt

farvet Indtryk, at man — selv om Beret-

ningen i og for sig besidder den viden-

skabelige Værdi, at de fastslaar en Komets

Tilsynekomst — vist gør klogt at se lidt

skeptisk paa dem.

Saaledes skulde — efter chinesiske Op-

tegnelser — en Komet have forvandlet Nat

til Dag, saa at ingen Stjærner kunde ses

samtidig med Kometen. Seneca beretter om

en stor rød Komet „af Maanens Størrelse".

Naar man endvidere læser om en anden

stor Komet — paa Neros Tid — der skulde

have fordunklet selve den opgaaende Sol,

paatrænger den Opfattelse sig uvilkaarligt, at

disse Beretninger er stærkt overdrevne og

paavirkede af hine Tiders Naturopfattelse —
en Opfattelse, der kun bestyrkes yderligere,

naar man ser de samme Tiders billedlige

Gengivelser af Kometernes Tilsyneladelse og

ser dem fremstillede som vældige drage-

agtige Uhyrer med store flammende Sværd

og andre Pudsigheder.

Fremkomsten af saa store Kometer maa

jo i de Tider, hvor Overtro og Trolddom

spillede en saa væsentlig Rolle, have frem-

kaldt stor Rædsel og Skræk, og denne

Rædsel for Kometerne har holdt sig et godt

Stykke ned gennem Tiderne. Kometen fra

1680 gav saaledes Anledning til megen Op-

standelse. En af Datidens Aviser „Ekstra-

ordinaire maanedlige Relationer" bragte Bil-

leder af Kometen og af et mærkeligt Æg
„lagt af en Høne udi Tyskland, da den saa

Kometen". Paa Ægget saas selve Kometen

— eller ialtfald noget, der med lidt god

Vilje og endnu bedre Fantasi kunde tages

for Kometen. Og i „Ordinaire Posttid-

ninger" kan læses et Telegram fra Rissel af

20. Januarii 1681, hvori det ordret hedder:

„Hidindtil hafver den store oc forskreckelige

Comet-Stierne sig til hver mands megen

forskreckelse ladet til syne saa som med

ydermere bevisning i effterfølgende kand

eractis: Som forleden en præst i Menen 2

mile herfra udi en Prædicken sine tilhører

samme Comet til bevegelighed hafde forestillet

oc dennem samtlig til Bod oc bedring oc

deris syndige Lefnets forbedring formanet oc

i Synderlighed sig imod horerie forifret,

hvilcken nu altfor meget gaar i Svang. Da

haffver en ung mand udaff 25. Aar hans

Samvittighed saaledis angrebet, hvilcken dette

er gaaet saa nær til Hierte, at han icke

alleniste hafde sig foreseet sit leffnet at hedre.
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men end oc sig saa vidt hafver bemødet, at

hånd oc hafver erklæret Aarsagen til samme

Synd tilligemed at afskaffe oc hafver der-

paa sit mcmhnim virile med en Knif af-

skaaret men efter 12 Dages forløb hånd

udaff samme udstaaende store smerte haffver

maat sætte Lifvet til oc derpaa hendød.

Saa er oc en gammel mand, som bemældte

Comet offver 3 Timers Tid med stor For-

undring havde anset, der offver hendød."

I 1832 maatte Littrow i Wien og andre

Astronomer i Dagbladsartikler belære Folk

om, at Jorden ikke vilde forgaa paa en nær-

mere bestemt Dag,

hvad nogle ængste-

lige Sjæle havde iun-

det ud af, fordi det

var blevet bekendt,

at Kometens og Jor-

dens Baner skar hin-

anden. Skønt disse

Baner jo ikke er no-

get materielt, kunde

Folk dog ikke indse,

at fordi Banerne

krydsede hinanden,

behøvede de to Him-

mellegemer ikke al

befinde sig i selve

Skæringspunktet.

Skønt Littrow bedy-

rede, at Jorden først

en Maaned senere vil-

de naa dette Punkt,

troede selv oplyste

Folk fuldt og fast

paa, at Verden —
o : det de kaldte

Verden, nemlig Jor-

den — vilde forgaa,

og det var vist en

Overraskelse for

mange, at Solen Mor-

genen efter den fryg

tede Dag gød sine

Straaler over den uskadte Jord og alt gik

sin Gang som forhen.

Ja vi behøver jo ikke at gaa saa langt

tilbage for at finde lignende Eksempler:

det er ikke længere end en Maaned siden,

at Avistelegrammerne har tillagt Camille

Flammarion Udtalelser om, at Jorden vilde

støde sammen med den Halley 'ske Komet. Flam-

marion har fundet sig foranlediget til at tage

Afstand fra disse Udtalelser, der dog næppe

har foruroliget synderligt. Det faktiske, der

ligger til Grund for disse Rygter, er at

Jorden den 19. Maj iaar passerer gennem

Den stoiu Komet fra 1811. Efter et samtidigt Maleri fra Rhinegnen.
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den Halley'ske Komets Hale. Denne Be-

givenhed vil muligvis give Anledning til et

smukt Stjærneskudfyrværkeri, maaske ikke

engang det. Nogen som helst Grund til

Ængstelse er der ikke.

Om Kometernes Natur og Oprindelse var

man længe uenige, og først den sidste Halvdel

af det 19. Aarhundrede bragte Spørgsmaalet

til en Afgørelse, i hvilken der dog fremdeles

er mange Huller.

Hos Ptolemaos finder man ikke Kometer

nævnt, og f. Eks. Aristoteles — og med

ham Araberne — betragtede Kometerne som

Fremtoninger i Jordatmosfæren. Xenokrates

og Teon fra Alexandria kaldte dem kort og

godt Lysskyer. Det er egentlig først Tyge

Brahe, der har ført det afgørende Bevis for,

at Kometerne ikke dannes i Jordens Atmo-

sfære, hvad man i Almindelighed troede

paa de Tider. Med de Maaleapparater,

der stod til hans Raadighed, paaviste han

nemlig, at Kometerne ikke viste nogen

Parallaxe ; fra hvilken som helst Sted man

end iagttog dem, viste de ingen Forskyd-

ning paa Himmelbaggrunden, hvad de maatte

have gjort, dersom de forekom i de atmo-

sfæriske Lag. Tyge Brahe sluttede deraf, at

de maatte være længere borte end Maanen.

Efterhaanden, som de optiske Hjælpe-

midler forbedredes — navnlig i Maale-

Øjemed — har man faaet en klarere Fore-

stilling af Kometernes Bevægelse i Verdens-

rummet.

Den hidtil [som almengyldig antagne

Theori om Kometernes kosmogoniske Stilling

har været den, at en mindre Gruppe af dem

tilhørte Solsystemet som periodiske, medens

langt den største Del af de iagttagne

Kometer var ikke-periodiske, og kun gæ-

stede Solsystemet den samme ene Gang.

Afgørelsen af, hvorvidt en iagttaget Komet

hørte til den ene eller den anden af disse

Kategorier, afhang af Formen af den Bane,

hvori Kometen bevægede sig. Var Banen

en Ellipse, bevægede Kometen sig altsaa

en sluttet Kreds om Solen , og maatte som

Følge deraf vise sig igen med Mellemrum,

der afhang af Ellipsens større eller mindre

Langstrakthed : var altsaa periodisk. Var

Banen derimod en Parabel eller en Hyperbel

(Keglesnitlinjer ligesom Ellipsen og Cirklen),

henførtes Kometen til de ikke-periodiske, efter-

som den, naar den bevægede sig i en para.

bolsk eller hyperbolsk Bane — hvis Grene

fjerner sig fra hinanden i det uendelige —
ikke vil passere et bestemt Punkt i Banen

mere end een Gang. En saadan Komet

antoges tidligere at bevæge sig fra Stjærne-

system til Stjærnesystem, ikke underkastet

en enkelt Centralklodes Overherredømme —
kort sagt: Vagabond i Verdensrummet.

Saaledes var Opfattelsen af Kometernes

Stilling i Verdenssystemet, og saaledes vil

man se den fremstillet i de hidtil udgivne

astronomiske Lærebøger. Men i denne Op-

fattelse af Kometernes Bevægelse er der i

de senere Aar sket en meget væsentlig For-

andring, for ikke at sige Omvæltning, efter

at to fremragende Astronomer, nemlig Professor

ved Kjøbenhavns Universitet Elis Strømgren og

Franskmanden G. Fayct har ført Beviset for,

at Kometbanerne er meget langstrakte Ellip-

ser, og at der med andre Ord ikke er noget,

der hedder ikke-periodiske Kometer. Alle her

fra Jorden iagttagne Kometer er periodiske og

tilhøre vort Solsystem.

Men hvorledes vil man da forklare, at

det langt overvejende Antal af Kometerne

efter de anstillede Iagttagelser bevæger sig i

parabolske eller hyperbolske Baner. Thi at

Banerne faktisk har denne Form, er en Kends-

gerning, som støtter sig til de foretagne Bane-

beregninger, men Kendsgerningerne maatte

jo paa Forhaand synes uforenelig med en

Antagelse af, at Kometbanerne er langstrakte

Ellipser. Forholdet er da ogsaa dette, at

det forsaavidt er rigtigt , at Banen indenfor
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den som bekendt meget ringe Del af den,

der kan overses her fra Jorden, virkelig i

mange Tilfælde har parabolsk eller hyper-

bolsk Form, men at Astronomerne hidtil

er gaaet ud fra den — som det nu har vist

sig fejlagtige

— Forudsæt-

ning , at og-

saa hele den

øvrige Bane, i

hvilken Kome-

ten ikke kan

iagttages og

Regningens

Rigtighed som

Følge heraf

heller ikke har

kunnet kon-

trolleres, havde

samme Form.

En Komet-

bane kan be-

regnes , naar

man har 3 Be-

stemmelser af

Kometens

Plads blandt

Stjærnerne.

Saasnart der

opdages en ny

Komet, skyn-

der man sig

derfor at faa

nogle Posi-

tionsbestem-

melser, paa Grundlag af hvilke der beregnes

en foreløbig Bane, der ikke gør Fordring

paa at være nøjagtig, og som egentlig

kun tjener til at finde Kometen igen, der-

som nogen Tids uklart Vejr skulde forhin-

dre den direkte Iagttagelse af den. Saa-

længe man kan følge Kometen i Kikkert,

tages Positionsbestemmelser
,

paa Grundlag

af hvilke Beregningen af den definitive Bane

foregaar.

Donatis Komet fra 1858. Set fra Pariserobservatoriets Tag.

De to nævnte Astronomers Opdagelse af

Kometbanernes sande Form betegner i Virkehg-

heden en stor Omvæltning i vor Opfattelse

af Kometernes Forhold til Solsystemet. Op-

dagelsen kan med nogle andre Ord udtrykkes

saaledes : Naar

Beregningerne

viser, at Ko-

metbanen har

F'orm af en

Parabel, eller

i yderst faa Til-

fælde en Hyper-

bel*), er denne

Kurve ikke et

Udtryk for

Kometbanens

Form i dens

Helhed , men

kun for den

Del af samme,

i hvilken Ko-

metens Bevæ-

gelser har kun-

net kontrolle-

res ved direkte

Iagttagelse, og

er fremkommet

som et Produkt

af de Perturba-

tioner, som Ko-

meten har væ-

ret Genstand

for paa sin Vej

ind mellem Sol-

systemets forskellige Kloder. Tidligere tog man

*) Af de hidtil i et Antal af ca. 1000 op-

tegnede Kometbaner har 18 med Sikkerhed vist

sig at være elliptiske med relativ kort Omlebstid,
medens kun en 14-15 var hyperbolske. Alle de
øvrige var parabolske eller elliptiske med meget
lang Periode, men E.xcentriciteten hos de som
Hyperbler beregnede Baner var i nogle Tiliælde saa
lidt over Enheden (med smaaTal henne i den 4. og
5. Decimal), at det var tvivlsomt, om Banen ikke

snarere var en Parabel.
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ikke Hensyn til Paavirkningen af Planeterne

for den Tid, under hvilken Kometen kunde ob-

serveres, naar da Kometen ikke var kommet

i umiddelbar Nærhed af en af dem, men

da Professor Strømgrens Tvivl var bleven

vakt ved hans Undersøgelser over Banen for

Komet 1890 II, udførte han en nvjZ-/ Bereg-

ning for denne Komet under Hensyntagen

til alle de komplicerede Forhold, der spiller

ind, og fik derigennem Bekræftelse paa sin

Formodning om, at Ko-

meter, hvis Baner hid-

til har været antagne for

aabne, i Virkeligheden be-

væger sig i meget lang-

strakte Ellipser. At Ba.

nens Langstrakthed og

dermed Tiden for Fuld-

førelsen af et Omløb der-

for godt kan undergaa

store Forandringer, er

ovenfor sagt ved Om-

talen af Lexells Komet.

Senere har Fayet i Fort-

sættelse af den Strøm-

gren 'ske Tankegang ud-

ført en approximativ Be-

regning for et stort An-

tal andre Kometer og

stadig med samme Re-

sultat som Prof. Strøm-

gren fik frem for Komet

1890 II.

Da nu alle Kometer

fremtidig maa betragtes

som hørende til vort

Solsystem, ligger det

nær at give en Theori

for Kometernes Tilbli-

velse, og en saadan

Theori er da ogsaa paa

følgende Maade antydet

af en anden bekendt dansk Astronom, Dr. gjorde til Genstand

Carl Burrau, hvem jeg skylder Anvisninger lyse. Den store

Ifølge Nebularhypothesen er de forskel-

lige faste Kloder i Solsystemet dannet ved

Koncentration i den oprindelige Urtaage.

Det kan da antages, at ikke alt Stoffet i

Urtaagen er medgaaet til Dannelsen af faste

Kloder; der har været overskydende Rester,

og disse Urtaagerester blev til Kometerne,

der i langstrakte Baner færdes ud og ind

mellem Solsystemets øvrige, mere stabile Med-

lemmer, — hastende afsted snart inde ved

Centralklodens mægtige

Flammeovn , snart ude

i Solsystemets yderste

Egne, men dog stadig

underkastet Solens Over-

herredømme. Verdens-

rummets Vagabonder

kaldtes de tidligere, Sol-

systemets Vagabonder

maa de nu benævnes,

thi at de trods alt har

lidt af Vagabondnaturen

i sig, kan ikke nægtes.

Swifts Komet 1899 a. Fot. af E. E. BarnarU.

Med Hensyn til Ko-

meternes fysiske Be-

skaffenhed har Spektral-

analysen og Fotogra-

fien været de Faktorer,

der har bidraget til at

løfte en Flig af det

Slør, i hvilket disse

Solsystemets Outsidere

liyller sig. Spektrosko-

pet i sin første Form

var ikke lysstærkt nok

til at vise nogen Spek-

tralejendommelighed ved

de for største Delen lys-

svage Kometer, man

for spektroskopisk Ana-

Donatiske Komet 1858

paa Literaturen om det nys behandlede Thema. var den første Komet, der i spektro-
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skopisk Henseende gav et positivt Udbytte.

Her paaviste Huggins, at Lyset fra Kome-

ten opløste sig i et svagt kontinuerligt

Spektrum, hidrørende fra det

tilbagekastede Sollys, og et

diskontinuerligt, af 3 ad

skilte, lysende Baand

bestaaende Spek-

trum, hidrørende

fra selve Kome-

ten. Da Secchi

senere paaviste

Ligheden mellem

det særlige Ko-

metspektrum og

Spektret af Brint-

gas, hvorigen-

nem en elektrisk

Gnist ledes, slut-

tede han, at Ko-

metstoffet for-

uden faste Smaa-

legemer, der

kunde tilbage-

kaste Sollyset,

bestod af glø-

dende Brintgas,

og at elektriske

Kræfter spillede

en vis Rolle ved

Kometernes Ud-

vikling.

Allerede tid-

ligere havde Bes-

sel haft sin

Opmærksomhed

henvendt paa de mærkelige Forandringer,

der i Form af lagdannede Afsondringer af

lysende Masser fandt Sted ved Kometerne.

Bessel fandt ved Iagttagelse af den Halley-

ske Komet ved dennes sidste Besøg i

1834, at Kometlegemet med den udstrøm-

mende Lyskegle havde en drejende eller

rettere svingende Bevægelse i Banen. Denne

Bevægelse kunde ikke forklares som alene

Morehouse-Kometen 1908 c.

Fot. af Pastor Th. Hansen, Præstø, d. 28. Oktbr. 1908 Kl. 6i|;

Denne Komet viste i flere Henseender meget af Interesse. Den 30. Sep-

tember 1908 Kl. 10 Aften var der ikke noget paafaldende ved dens Ud-

seende, men allerede et 2 Timer senere taget Fotografi viser en Deling

af Komethalen, et Fænomen, der dog kun var Forspillet til hvad der

skulde komme. Den felgende Aften viste Fotografierne en fuldstændig

Sprængning af Halen. To smaa fra Kometens Hoved udgaaende Bihaler

gav Kometen et pilformet Udseende og i Hahn havde der fundet en

Eksplosion Sted, der delvis forandrede Halens Udseende.

Paa alle Fotografier af Kometer ses Stjærnerne som længere eller kor-

tere Streger. Dette hidrorer fra, at Kikkerten under Fotograferingen

flyttes efter Kometen, der har en Egenbevægelse uafhængig af Himmel-

kuglens daglige Rotation, der som bekendt fremkommer ved Jordens

Drejning om sin Akse. Stregernes Længde angiver umiddelbart Læng-

den af det Stykke Vej, Kometen tilsyneladende har flyttet sig mellem

Stjærnerne, men er naturligvis ikke Udtryk for andet end den Del af

Kometens Bevægelse, der er vinkelret paa Synsretningen.
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hidrørende fra Solens Tiltrækning, og Bessel

var derfor tilbøjelig til at mene, at den

skyldtes en Art Repulsivkraft, en Virksom-

hed, ved hvilken den ene Kraft

er rettet mod, den anden

ffa Solen. Olbers delte

denne Anskuelse og

søgte at identifi-

cere Kraften med

Elektricitet, hvil-

ken Tanke og-

saa Zøllner op-

tog, idet han

tilskriver Solen

en Art elektrisk

Fjærnvirkning.

Senest har Bre-

dikhine givet en

Theori om Ko-

meternes Natur,

ifølge hvilken

Solen paa de fra

Kometkærnen

udstrømmende

Smaadele øver

en Art Repulsiv-

kraft, der —
ligesom Tyngde-

kraften — er

omvendt propor-

tional med Kva-

dratet paa Af-

standen. Om
Kraftens egent-

lige Natur næv-

ner Bredikhine

intet, men vi kan jo, ret beset, heller ikke

gøre os nogen egentlig Forestilling om Tyngde-

kraftens Natur, skønt vi med den største

Nøjagtighed er i Stand til at beregne dens

Virkninger.

Det vil være en bekendt Sag, at Ko-

methalerne hastig skifter Udseende, og at

Fotografier, tagne med kun faa Timers Mel-

lemrum, viser meget betydelige Afvigelser i

25
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Halernes Form og Udstrækning. Ikke alene

fremkommer Fortætninger i Halen, men nye

Haler kan dannes i Løbet af faa Timer.

Om disse Begivenheder er Fotografipladen

i langt højere Grad end Øjet skikket til at

give Besked, eftersom det nemlig har vist

sig, at den fotografiske Plade i ganske

særlig Grad er modtagelig for Kometlyset.

Denne Kendsgerning — der første Gang er

paavist af Wolf i Heidelberg — giver lige-

ledes Forklaringen paa den Forskel, der kan

være mellem en Komethale set i Kikkert

eller med ubevæbnet Øje og den samme

Hale paa et Fotografi af Kometen. Hvor

store og omfattende Forandringer der kan

foregaa i en Komet, har vi et udmærket

Eksempel paa i Borrellys Komet fra 1903.

Denne Komets Hale gik nemlig Natten mel-

lem den 24. og 25. Juli i Løbet af faa

Timer fuldstændig i Stykker, idet den lige-

som blev skaaret igennem ved et langt

skraatliggende Snit, hvorefter den afskaarne

Halestump henvejredes i Rummet. Paa et

Fotografi den følgende Nat var hvert Spor

af den forsvundet. Et Fænomen som dette

— der i nogen Grad minder om Delingen

af den Bielaske Komet — er kun engang

tidligere iagttaget, nemlig ved Gales Komet

1894, derimod nogle Aar senere ved More-

house-Kometen 1 908 c, i hvis Hale der den

1. Oktober fandt en Eksplosion Sted, der i

Løbet af faa Timer fuldstændig forandrede

Kometens Udseende.

Kaster vi et Blik tilbage paa, hvad der

her er sagt om Kometerne, ser vi, at disse

Medlemmer af Solsystemet i Modsætning til

deres mere sindige Kolleger, Planeterne, har

en udpræget Lyst til at lægge sig paa tværs

af Planeternes Baner. Den længst forsvundne

Tids Opfattelse af Kometerne som Varsler

om kommende Ulykker, Krig, Pest o. lign.

er derfor nu, da man har et Overblik over,

hvorledes Kometernes Bevægelse foregaar,

afløst af en aldrig helt hvilende Frygt for,

at der muligvis en Gang kunde ske et

et Sammenstød mellem Jorden og en Komet.

Denne Mulighed har naturligvis givet fantasi-

fulde Forfattere Anledning til at udmale alle de

tænkeligst mulige Rædsler, der kunde ske ved et

saadant Sammenstød mellemJorden og en Komet.

Helt afvise en saadan Mulighed kan man

naturligvis ikke, men Sandsynligheden for

et Sammmenstød er dog paa den anden

Side ikke større end for, at en Blind, der

paa Lykke og Fromme skød ud i Luften,

vilde kunne ramme en Fugl. Jorden vii

kunne gaa tværs igennem selv de største

Kometers Hale, uden at der vil spores det

ringeste udover en pragtfuld Stjærneskud-

regn. Jorden vilde af en saadan Gennem-

gang ligesaa lidt hæmmes som en Kanon-

kugle, der gaar tværs gennem en Mygge-

sværm. En saadan Passage gennem en

Komethale fandt Sted 1861 og vil finde

Sted den 19. Maj iaar om Morgenen, idet Jor-

den da gaar gennem den Halleyske Komets

Hale. Paa denne Dag vil Kometen passere For-

bindelseslinjen mellem Solen og Jorden og

vil set fra Jorden i Løbet af en Times Tid

bevæge sig henover Solskiven. Der er dog

næppe stor Sandsynlighed for, at denne Be-

givenhed vil være særlig iøjnefaldende, dertil

er Kometens Tæthed — som vi ved — for

ringe, og det stærke Sollys vil rimeligvis

gennemskinne Kometkærnen. I spektral-

analytisk Henseende vil der derimod an-

tagelig nok kunde ventes et positivt Udbytte

af Iagttagelserne, og den amerikanske Re-

gering udsender [derfor en Ekspedition til

Hawaji, idet Kometpassagen kun vil være

synlig fra det store Ocean, Australien og en

Del af Asien. Jorden vil paa samme Tid

være indhyllet i Kometens Hale, der vil

strække sig et godt Stykke paa den anden

Side Jorden. Hvorlangt kan ikke afgøres

paa nærværende Tidspunkt, da Haledannelsen

hos Kometen endnu næppe er paabegyndt,
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og af samme Grund kan der heller ikke

antydes noget om, hvorlænge Jorden vil

være neddykket i Komethalen, eftersom

dennes Gennemsnit i Jordens Afstand ikke

kan forudberegnes.

Gennemgangen vil som allerede nævnt ikke

medføre nogensomhelst Ulempe for Jordens

Beboere, vi vil maaske blive Vidne til lidt

flere Stjærneskuds Fald end sædvanlig,

maaske end ikke engang det. Og vil vi

endelig foretage os noget, der kunde svare til

det usædvanlige, der forestaar, saa kan vi jo

som af Professor Turner i Oxford foreslaaet

sætte en Beholder ud i det Frie den 19.

Maj om Morgenen og i denne Beholder op-

samle noget af den atmosfæriske Luft. Vi

vil da kunne efterlade vore Børnebørn en —
ganske vist kun yderst lille — Del af den Hal-

leyske Komets Hale fra dens Besøg i 1910.

Saalidt alvorlig behøver man at

tage et „Sammenstød" mellem Jor-

den og en Komethale. Noget an-

derledes vilde Sagen naturligvis

stille sig, dersom Jorden stødte sam-

men med en Komets Kame. Var

Talen om en af de smaa teleskopiske

Kometer, vilde der antagelig heller

ikke ske noget synderligt udover,

at der vilde falde en Regn

af Meteorsten, ledsaget af et Himmelfyr-

værkeri, mere pragtfuldt og storslaaet end

nogensinde. Det er naturligvis ikke mor-

somt at blive ramt af en Meteorsten, men

nogen Fare for Klodens Bestaaen som saadan

er der ikke. Det, der vilde ske, kan sam-

menlignes med, hvad der finder Sted under

et Bombardement af en belejret By. Der-

imod vilde et Sammenstød med Karnen af

en stor Komet unægtelig være en betænkelig

Sag, og var Kærnen et fast Legeme — hvad

den dog sandsynligvis ikke er — vilde

Virkningen dér, hvor Kometen ramte Jorden,

blive frygtelig i en Grad, der trodser en-

hver Beskrivelse. Idet Kometen ramte de

øverste Lag af Atmosfæren og pressede paa

de underliggende Lag, vilde der i Løbet af

faa Sekunder udvikles en saadan Varme, at

alt levende i Miles Omkreds tilintetgjordes,

endnu før selve Kometen med

ufattelig Kraft brasede mod Jorden.

Hvis noget saadant skete

Men Muligheden herfor er saa

overmaade ringe, at vi trøstigt

kan forsikre, at der ikke findes

den Dødsmaade, der ikke er tu-

sinde Gange mere sandsynlig end

den at blive indblandet i en Ko-

mets Sammenstød med vor Jord.

liorellys Komet den 25, Juli 1903

Kl. 1012 -iiu Em.

Fot. Wolf-Heidelberg (sammenl.

Fotografiet Side 332).
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VOR FREMTIDIGE STILLING TIL ISLAND
Af Dr. juris Knud Berlin.

DENGANG de islandske Altingsmænd under

deres Besøg i Danmark 1906 udtalte

Ønsket om Nedsættelse af en dansk-islandsk

Kommission, var det som bekendt kun paa

fire Punkter, de særlig krævede en Ændring

af den bestaaende Statsforbindelse mellem

Island og Danmark. De ønskede Loven af

1871 revideret saaledes, at den kom til at

fremtræde som en fælles Overenskomst mellem

Island og Danmark, for — som det da an-

gaves — at Danmark ikke ensidigt skulde

kunne ændre den igen. De ønskede frem-

deles, at Islands Navn optoges i den danske

Kongetitel, at det aarlige Tilskud til Island

paa 60,000 Kr. kapitaliseret engang for alle

blev udbetalt Island, samt at den islandske

Minister kontrasignerede sin egen eller sin

Eftermands Udnævnelse. Disse Ønsker kunde

— selvom de aabenbart ikke sigtede til at gøre

Rigsforbindelsen inderligere — ved første

Øjekast synes ikke umulige at naa til Enig-

hed om, og fra alle danske politiske Partiers

Side udtaltes der derfor Tilslutning til Tan-

ken om en Kommissions Nedsættelse.

Men næppe var de danske Delegerede

mødte i Kommissionen, villige til paa alle

fire Punkter fuldtud at imødekomme de

saaledes fra islandsk Side udtalte Ønsker,

før de islandske Delegerede pludselig opstil-

lede et langt videre gaaende Program. De

hævdede nu , med Ministeren for Island

Hannes Hajstein i Spidsen, at hele den be-

staaende Statsforbindelse var retligt ugyldig,

at det eneste gyldige Forbindelsesgrundlag

endnu var den gamle Overenskomst med

Haakon den gamle af 1262, at Island der-

for endnu retligt (de jure) stod i blot Per-

sonalunion med Danmark, og de erklærede

alene at ville forhandle med Danmark paa

dette Grundlag*).

) Se den dansk-islandske Kommissions Betænk-

ning S. 2'Å og 25 flg.

Da det snart viste sig umuligt at opnaa

Enighed paa Basis af en Imødekommen paa

de fire nævnte Punkter, kunde de danske

Delegerede utvivlsomt efter at have prøvet

Forhandlingens Vej til Ende med god Sam-

vittighed have ladet Kommissionen skilles

paa det danske Tilbud, der paa alle Punkter

imødekom Islændernes Krav forinden Kommis-

sionens Nedsættelse — , thi herved vilde An-

svaret for Brudet være faldet alene paa de

islandske Delegerede. Eller ogsaa kunde man

muligvis allerede i Kommissionen have for-

søgt, naar den første Vej viste sig ufarbar,

om det ikke var muligt ad en anden Vej,

nemlig ved Indførelse af det af Island selv

tidligere krævede Jarlestyre, at naa til en

Ordning, hvorved de islandske Krav om

størst mulig Selvstyre i videste Grad blev

imødekommet uden at der rokkedes ved Rigs-

forbindelsen. Men i Stedet for at gaa disse

Veje lod de danske Delegerede, for dog

muligt engang at naa en fredelig Overens-

komst med Island og tillige utvivlsomt i alt-

for tryg Tillid til det Hafsteinske Regerings-

partis Rigsvenlighed, sig drive længere og

længere bort fra en Ordning, bygget paa et

virkeligt Rigsfællesskabs Grund. Som i min

foregaaende Afhandling*) paavist endte Ar-

bejdet med et Udkast, hvorefter der senest

om en Menneskealder vilde kunne bestaa et

fælles Rige alene af Navn og det endda kun i

den danske Text, idet der kun blev Fællesanlig-

gender tilbage, hvoraf Danmark alene vilde

faa Byrderne. Ja, efter det Hafsteinske

Mindretals Ændringsforslag skulde endog

selve Titlen „Det samlede danske Rige" og-

saa i den danske Text strax stryges, og om

Mindretallets Politik havde sejret paa Island,

vilde den Kommissions Arbejde, hvis smukke

Opgave det var ifølge det kgl. Kommissorium

*) Se dette Tidsskrifts Januarhæfte 1 9 10, S. 235 flg.

„Det dansk-islandske Kommissionsudkasts Fald".
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Vor fremtidige Stilling til Island

at forberede en Nyordning af „Islands for-

fatningsmæssige Stilling i det samlede danske

Rige", saaledes være endt med en efter en

kort Overgangstids Forløb fuldstændig Opløs-

ning af enhver virkelig Rigsforbindelse mellem

Island og Danmark*).

Imidlertid strandede jo det Hafsteinske

Mindretals Politik paa den næsten om Saga-

tiden mindende hæftige Partistrid paa Island

— i Virkeligheden sikkert til Held for Is-

land selv, der næppe endnu er modent til

allerede nu at overhugge Rigsforbindelsen

med Danmark. Men Spørgsmaalet om en

Nyordning af Statsforbindelsen vil sikkert før

eller senere igen blive brændende. Og naar

dette sker, bør man, før man igen gaar til

Forhandling om en fuldstændig eller maskeret

Adskillelse, der kun tør være den yderste

Udvej, først forsøge, om der ikke endnu er

andre Veje aabne til at finde en baade for

Island og Danmark tilfredsstillende Løsning.

Men her vil det da strax blive klart, at det

i saa Fald næppe længer nytter at tænke paa

en Opretholdelse af status quo blot med saa-

danne mindre Indrømmelser som de fire

Punkter af 1906. Thi det er efter de gjorte

Erfaringer næppe sandsynligt, at Islænderne

ret længe vilde føle sig tilfredse dermed,

ligesom det ogsaa maa erkendes, at det er

muligt at indrømme Island et endnu videre

Selvstyre, uden at Rigsforbindelsen derved

svækkes.

Tiden maa nemlig nu være inde til at se,

at Loven af 2den Januar 1871 om Islands

forfatningsmæssige Stilling i Riget fra først

af bragte Ordningen af hele Statsforbindelsen

ind i et uheldigt Spor. Ikke just derved, at

Loven af 1871 udstedtes ensidigt af den

danske Lovgivningsmagt, thi dette var formelt

i sin Orden, selvom det var skæbnesvangert

for Ordningens fulde Anerkendelse, at Enig-

) Forøvrigt bør det dog her erindres, at et af

Kommissionens danske Medlemmer, Prof.//. Matzen,

•udtrykkeligt tog det Forbehold, at Danmarks Riges

Grundlov først ændredes.

hed med Island viste sig umulig at opnaa.

Men derved, at man i Stedet for at give Is-

land fuldt parlamentarisk Selvstyre under den

danske Krones Overhøjhed bandt Islands Selv-

styre til direkte Ledelse af en dansk Minister

i København, der ikke kunde have fornøden

Indsigt i eller Interesse for de islandske For-

hold. England havde dog for længst anvist

den rette Vej til at ordne et Riges For-

hold til dets fjerne Lande, da det allerede i

1841 skænkede Kanada fuldt parlamentarisk

Selvstyre under en britisk Generalguvernør

som Repræsentant for Storbritanniens Krone

og ved den britiske Lov af 1867 om The

Dominion of Canada yderligere fæstnede dette

Canadas Selvstyre. I Stedet for at følge

dette af saa stort Held kronede Exempel

efterlignede de danske Statsmænd, der ikke

vilde anerkende Parlamentarismen i Danmark,

de tidligere danske Helstatsmænds haabløse

Forsøg paa at skabe en Helstatsforfatning

mellem Danmark og Hertugdømmerne. Paa

ganske samme Maade sondrede de nemlig

ved Loven af 1871 mellem særlige islandske

og fælles Rigsanliggender, lod de særlige is-

landske Anliggender under Medvirkning af en

lokal Repræsentation styres direkte fra Køben-

havn og indbød i Lovens § 2 Islænderne til

Deltagelse i Styrelsen af Rigets almindelige

Anliggender gennem en Repræsentation paa

Rigsdagen, skønt Erfaringerne fra Rigsraadet

tilstrækkeligt burde have advaret mod et nyt

Experiment med Forening af forskellige Na-

tionaliteter i samme Rigsforsamling.

Og i 1903, da Systemskiftets Ministerium

Deuntzer med Alherti som Islandsminister om-

sider skænkede Island det saalænge krævede

islandske Hjemmestyre, bragte man derved

kun Ordningens Skævhed til endnu mere at

springe i Øjnene, idet man samtidigt med, at

man fastholdt Sondringen mellem de særlige

islandske Sager og Rigsanliggenderne, ophævede

Landshøvdingembedet paa Island. Thi derved

maatte man paa den ene Side for at sikre

en vedvarende Rigskontrol med, at Rigs-
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Vor fremtidige Stilling til Island

forbindelsen ikke udhuledes ved islandske

Særlove, kræve, at alle særlige islandske

Love og vigtigere Sager af den nj^ islandske

Minister fremdeles skulde forelægges Kon-

gen i Statsraadet i København — selv saa-

danne Sager, der i Virkeligheden slet ikke

kunde interessere Danmark. Og paa den

anden Side opgav man nu helt enhver Rigs-

kontrol paa Island selv, idet hele Islands lokale

Styre lagdes i Hænderne alene paa en islandsk

Partiminister, der nu endog udnævnes under

sin egen, ikke en dansk Ministers Kontrasigna-

tur. Ja, det danske Ministerium gik endog med

til nu, da den danske Regering netop mere

end nogensinde trængte til islandskkyndig

dansk Vejledning i København, eftersom det

ikke mere havde nogensomhelst Repræsentant

paa Island, helt at ophæve det under Justits-

ministeriet hørende danske Departement for

islandske Sager og i Stedet at oprette et nyt

islandsk Kontor i København, som frem-

tidigt skulde lyde under den ny islandske

Partiminister alene, men desuagtet fremdeles

betales af den danske Statskasse!

Derved er Forholdet blevet dette i Sandhed

abnorme, at medens fremmede Stater dog har

deres Konsuler, oftere endog som f. Ex. Norge

og Frankrig en særlig udsendt Konsul, paa

Island, har den danske Statsmagt som saa-

dan ikke en eneste Repræsentant paa Island,

som kan varetage dens Tarv eller blot holde

den å jour med Forholdene der. Men hele

Magten hviler der i Kongens Navn i Hæn-

derne alene paa en islandsk, af Altinget og

de islandske politiske Partier fuldstændig af-

hængig Partiminister, der kan være en Ven,

men ogsaa kan være en aaben eller —
hvad der næsten er farligst — skjult Uven

af enhver virkeHg Rigsforbindelse med Dan-

mark. Og vel skal efter Loven af 1903 den

islandske Minister endnu med Mellemrum —
der kan blive til meget lange Mellemrvim —
begive sig til København for i Statsraadet

at forelægge Kongen Love og „vigtige Re-

geringsforanstaltninger" — i hvilken sidste

Henseende han iøvrigt vistnok selv foretager

Skønnet. Men det siger sig selv, at da det

danske Statsraad principielt ikke bør blande

sig i Islands rent indre Anliggender, da det

danske Ministerium tidt i Mangel af til-

strækkelig sagkyndig dansk Vejledning maa

gaa hovedsagelig efter den islandske Parti-

ministers selvfølgelig ofte ikke upartiske For-

klaringer, og da Sagerne endelig ofte først

paa et altfor fremskredent Standpunkt med-

deles Statsraadet, bliver den Rigskontrol,

som Statsraadet endnu i afgørende Tilfælde

bør kunne udøve, af adskillig ringere Betyd-

ning end ønskeligt kunde være — navnlig

for Islands egen Skyld!

De væsentligste af de her fremdragne

Mangler, for saa vidt de direkte berører

Danmark, bør Danmark dog selv paa egen

Haand kunne rette. Den danske Regering

maa kunne skaffe sig de fornødne paalide-

lige og hurtige Efterretninger om islandske

Forhold. De dermed forbundne Udgifter bør

ikke kunne afskrække, naar Danmark ved-

blivende kan betale et aarligt Tilskud paa

60,000 Kr. som „Bidrag til Bestridelse af

Islands særlige Udgifter", skønt Island egent-

lig snart maatte kunne bestride sine særlige

Udgifter uden Bidrag fra Statskassen. Men

en Omordning af hele Statsforbindelsen efter

Loven af 1871 bør naturligvis ikke ske uden

Islands Minde. Og Spørgsmaalet bliver der-

næst, hvor langt og i hvilken Retning Dan-

mark her kan gaa, uden at Rigsforbindelsen

udsættes for Fare.

At det aabenbart ikke vilde føre til Maalet

at vandre videre i Kommissionsudkastets

Fodspor og efter en blot Overgangstids For-

løb ganske at ophæve enhver Rigsforbin-

delse ved Afskaffelse af Højesteret og Stats-

raadet som fælles Rigsorganer — Afskaffelse

altsaa af den Rigskontrol, der dog endnu be-

staar — og hjemle Opsigelighed ogsaa af den

fælles Rigsindfødsret, vil sikkert nu være klart.

Og ligesaalidt vilde Danmark nogensinde faa

Glæde af den Indbydelse til Dannelsen af en
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Vor fremtidige Stilling til Istand

Helstatsforfatning , der efter Exemplet fra

Loven af 1871 men i endnu utydeligere Ord

indeholdes i Udkastets § 6. Thi det er klart,

at er de Anliggender, der er fælles efter

Loven af 1871, allerede for faa til at bygge

særlige fælles Rigsorganer, maaske et sær-

ligt Rigsparlament paa, vilde det være ganske

umuligt at hidkalde særlige Repræsentanter

fra Island alene for sammen med de danske

at drøfte de faa Sager, der blev tilbage, naar

kun Udenrigsstyret og Forsvarsvæsenet skulde

være fælles Anliggender. Men dertil kommer,

at Misforholdet mellem Danmarks og Islands

Folketal er altfor uforholdsmæssigt, til at

Danmark kunde indrømme Island med sit 30

Gange mindre Folketal en lige saa talrig

eller ligevægtig Repræsentation, og en Re-

præsentation alene efter Folketal, hvorved

Island ikke vilde veje mere til end Lolland-

Falster , vilde aldrig , som det tilstrække-

ligt er udtalt fra islandsk Side, tilfreds-

stille de islandske nationale Krav. Men

enhver Drøftelse af den Helstatsforfatning,

der skulde kunne tænkes bygget paa Kom-

missionsudkastet, er i sig selv ørkesløs,

eftersom det ene af de to Fællesanliggender,

der skulde blive tilbage som uopsigelige,

nemlig Forsvarsvæsenet, der i andre Statsfor-

bindelser spiller en saa afgørende Rolle for

Statssammenholdet, aldrig vilde kunne tjene som

væsentlig eneste Bærer af en virkelig gensidig

Rigsforbindelse mellem Danmark og Island,

idet i alt Fald Island aldrig vil kunne bi-

drage til Danmarks Forsvar, ja efter Kom-

missionsudkastet endog skulde være fritaget

derfor. Det eneste, Udkastets Løfte om Del-

tagelse for Island i Styrelsen af Rigets fælles

Anliggender kunde bruges til, vilde derfor,

som tidligere antydet, være at tjene som Ud-

gangspunkt for en Forfatningskamp , der

kunde føre til Rigsforbindelsens fuldstændige

Opløsning allerede længe før den i Udkastets

§ 9 fastsatte 37aarige Opsigelsesfrists Udløb

paa samme Maade som det lille Lauenburgs

Krav om lige Repræsentation i den danske

Helstat gav Anledning til den danske Hel-

stats endelige Opløsning.

Men næsten ganske de samme Grunde vilde

ogsaa gøre en saadan blot folkeretlig Real-

unionsforbindelse, som det islandske, Haf-

steinske, Mindretal vilde opstille, uantagelig

fra et dansk Synspunkt. Thi vel er det her

det almindelige, at slige Realunioner, hvor-

paa Norge-Sverig var og Østrig-Ungarn endnu

— skønt det holder haardt nok — er Exempel,

væsentlig kun foruden Konge har Udenrigs-

styre og Forsvarsvæsen eller dog i alt Fald

Krig og Fred fælles. Men her er det til Gen-

gæld tilstrækkeligt afgørende, at den ufor-

holdsmæssige Forskel i Danmarks og Islands

Folketal utvivlsomt vilde gøre det umuligt

at naa til Enighed om en varig Ordning

af Fællesstyrelsen af de fælles Anliggender,

men navnlig, at en slig folkeretlig Forbin-

delse, der i sit Væsen kun er et rent For-

svarsforbund, vilde være en Urimelighed at

oprette imellem to hinanden saa fjærne og i

Folketal saa vidt forskellige Lande. Danmarks

ensidige Pligt til uden Gengæld til evige Tider

at forsvare Island vilde derfor i Virkelig-

heden forvandle Forholdet til et ensidigt

dansk Protektorat i Lighed med Tyrkiets

overfor Kreta. Men et saadant ensidigt

„evigt" Protektorat vilde Danmark i Læng-

den ikke have nogen virkelig Interesse i at

opretholde efter Islands Forlangende og der-

ved maaske faa Bryderier med fremmede

Magter, naar samtidigt Danske behandledes

som Fremmede paa Island. Naar derfor ikke

selv den svensk-norske Union kunde modstaa

Trykket fra de hinanden dog saa nært staa-

ende Folks nationale Uvilje, uagtet disse to

Lande fra Naturens Haand i saa høj Grad

skulde synes henviste til at bygge paa fælles

Forsvar, da vilde en blot „Forsvarsunion"

mellem Island og Danmark, der alene vilde

paalægge Danmark Byrder, hvis den over-

hovedet nogensinde kom i Stand , efter at

Rigsindfødsretten og Danskes Fiskeriret var

opsagt fra islandsk Side, utvivlsomt blive af
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Vor fremtidige Stilling til Island

saare kortvarig Karakter og sikkert kun et

rent forberedende Skridt til den endelige

Opløsning.

Det synes herefter klart, at ethvert Forsøg

paa yderligere at forringe den allerede nu

spinkle Rigsforbindelse kun uundgaaeligt vilde

føre henimod en endelig Adskillelse, Og efter

Altingsmindretallets Ønske at gaa til en blot

folkeretlig Union, vilde i Virkeligheden fak-

tisk kun betyde, at Danmark skulde opgive

sin folkeretligt anerkendte Retsstilling for at

overlade det til Island alene at bestemme,

om det ønskede efter Opsigelsesfristens Ud-

løb at afbryde enhver Forbindelse med Dan-

mark eller foretrak at forlange, at Danmark

vedblivende skulde bære Byrderne ved det ny

Kongerige Islands Suverænitet. Stod derfor Val-

get imellem Altingsmindretallets „Realunion"

og AltingsflertaUets „Personalunion", der kun

er en mindelig Form for fuld statsretlig Ad-

skillelse, burde efter min Mening Danmark

langt hellere ligeud imødekomme Altings-

flertallets Ønske om en blot „Personalunion"

— naturligvis uden Udbetaling af 1^2

lion og uden at Danmark i en længere

Overgangstid skulde vedblive at staa folke-

retligt inde for Island, naar det var uden

allerringeste Kontrol med Styrelsen paa Is-

land. Da Danmark imidlertid ikke bør gaa

til en saadan Amputation af Riget, ør enten

dets egen Interesse kræver det eller saavel

Danmarks Ære som Islands Velfærd tillader

det, kan den Udvej foreløbig ikke drøftes.

Og tilbage bliver da at forsøge at gaa en

helt anden Vej end den, Kommissionsudkastet

var inde paa, en Vej, som ofte har været

fremme fra islandsk Side og ogsaa under-

tiden antydet fra dansk*), nemlig ved Realisa-

tion af Jarlestyretanken.

Det er ganske vist muligt , at denne Vej

er blevet noget vanskeligere at betræde efter

Kommissionsudkastet end før dette. Efter at

) Saaledes af Folketingsmand Dr. L. Birck i

„Nationaltidende" for 16.-17. Juli 1906, jvfr.

ogsaa „Politiken« for 27. Juli 1906.

Island en Stund har kunnet tro sig at staa

paa Nippet til at blive et suverænt Konge-

rige og i hvert Fald hvad Titelen angaar

ligestillet med Danmark , Norge og Sverig,

kan det maaske falde haardt for den saa

udprægede islandske Nationalfølelse i Stedet

for Kongekronen at nøjes med Jarlebanneret.

Men de tomme Titler er jo paa Retur, og

ligesom Island med sine 80,000 Sjæle allige-

vel ikke strax vilde blive Danmarks, Norges

og Sverigs Ligemand, fordi det tillagde sig

samme Rigstitel, er det jo dog endnu muligt,

at de moderne Islændere i Lighed med deres

ikke mindre berømte og stolte Forfædre

kunde ædrueligt foretrække den virkelige

Frihed for den forfængelige Glans og faktiske

større Afhængighed af fremmed Pengemagt,

som en Stilling, der var over Islands Evne,

utvivlsomt inden længe vilde afføde. Og

faktisk vilde Indførelsen af et Jarlestyre

under Danmarks Krone skabe ikke blot en

for Danmark i visse Maader heldigere Form

for Rigsforbindelsen men ogsaa — og navnlig

— byde Island selv baade friere og tryggere

Kaar end dem, Island, hvis det blev et sær-

Hgt Kongerige eller igen blev en Hlle af

Partistrid hærget Fristat, efter alle Solemærker

vilde gaa imøde.

Ved Indførelsen af et Jarlestyre i Lighed

med det engelske Guvernørstyre i Stedet for

den nugældende Ordning efter Loven af 1871

og de derpaa byggede islandske Forfatnings-

love — thi saavel Islands Forfatningslov af

5. nuar 1874 som Forfatningsændringen af

1903 hviler jo paa og paaberaaber sig i

selve Texten Loven af 1871 — , vilde der

selvfølgelig ikke blive rokket ved Islands

folkeretligt anerkendte Stilling som en Del af

det danske Rige. Thi dette udtales kun ud-

trykkeligt i Loven af 1871, men er naturligvis

en af denne Lov ganske uafhængig Kendsger-

ning, ja en Forudsætning for denne Lovs Gyl-

dighed overhovedet. Og det vilde utvivlsomt

ogsaa være til liden Gavn for Island selv,

om der blev rokket derved. Det er derfor
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en Selvfølge, at den almindelige Rigsindfødsret

vilde blive ved at gælde over hele Riget, og

at Rigets almindelige øverste Myndigheder

formelt vilde bevare den øverste Myndighed

i alle Rigets Anliggender, ligesom det engelske

Rigsparlament formelt staar over alle andre

Parlamenter i Riget, selv om det naturligvis

ikke i Praxis falder det ind uanmodet at blande

sig i Kanadas eller Australiens indre Anlig-

gender. Herom behøver derfor intet at staa

i en Lov, der tildelte Island Jarlestyre, og

hele den noget kunstige Sondring mellem

særlige og fælles Anliggender i Loven af 187 1

vilde derved af sig selv bortfalde. Men

dette vilde paa den anden Side tillige sige,

at der vilde kunne tildeles Island det frieste

Selvstyre — under den danske Krones Over-

højhed — paa saa godt som alle Statslivets Om-

raader. Som bekendt kan de engelske Kolonier,

naar de har Raad dertil, selv sørge for deres

Fiskeriinspektion og Forsvar og kan selv til-

dele lokal Indfødsret; ja endog alle Traktater

med fremmede Magter af ikke-politisk Karak-

ter kan f. Ex. Kanada paa egen Haand af-

slutte. Dette sidste kan for Kanadas som for

de andre store engelske Besiddelsers Vedkom-

mende ske derved, at det er selve den en-

gelske Kongemagt, der flyttes over Havet,

idet en engelsk Generalguvernør i Kongens

Navn igennem for Kanadas Parlament an-

svarlige Ministre udøver hele den engelske

Konges Magt bortset fra de rene Undtagelses-

tilfælde, hvor en Regeringshandling, der be-

rører Forholdet til hele Riget, forbeholdes

Rigsmagtens Sanktion. Og ganske paa samme

Maade vilde Island gennem en af Kongen

udsendt dansk Jarl, der regerede alene gennem

ansvarlige islandske Ministre, kunde faa ikke

blot det videste Selvstyre paa næsten alle

Statslivets Omraader, men ogsaa, hvad det

nu i høj Grad savner, en Kongemagt paa

selve Island, der vilde kunne staa over de

stridende islandske Partier og skifte Sol og

Vind lige.

Thi selv om Island faktisk allerede nu paa

de fleste Punkter har det mest vidtgaaende

Selvstyre, lider dog den nuværende Ordning

fra et islandsk Synspunkt endnu af flere

Mangler. En Mangel er det, at Islands

Statsmagt, som omtalt, er indskrænket til

visse Anliggender — selvom de ganske vist

er langt de fleste — og ikke kan udvides af

sig selv efter Landets Behov. En anden

Ubillighed, der nødvendig hæfter ved den

nuværende Ordning, men som Islænderne altid

har klaget over, er det, at selv Love og

vigtige Regeringsforanstaltninger af rent indre

islandsk Natur skal den lange Vej over

Havet og i hvert Fald formelt passere det

danske Statsraad, selvom dette naturligvis

normalt ikke blander sig i slige indre is-

landske Anliggender. En følelig Ulæmpe —
og en Urimelighed i Længden — er det og-

saa, at islandske Ministeremner skal kaldes

til Kongen i København, og Altinget derved

maaske i lang Tid sinkes i sit Arbejde. Men

navnlig er det et stort Onde for Island, at

det under hæftige indre Partikampe maa

savne den Regulator, som en konstitutionel,

over Partierne staaende Kongemagt paa selve

Øen vilde kunne afgive, hvis en fanatisk

Partiminister i altfor blind Partiskhed vilde

forsøge at opkaste sig til faktisk Enevolds-

hersker paa Øen.

Denne sidste Ulempe synes man allerede

at være begyndt at frygte for paa Island. I det

den nuværende islandske Regering tidligere

nærstaaende Blad „Thjodolfur" for den 12. No-

vember udtales det saaledes, at den islandske

Minister efter Loven af 1903 vel er ansvarlig

for sine Handlinger overfor Altinget, men

han er dog alligevel „noget nær enevældig,

saalænge han sidder i Embedet og nyder

Altingsflertallets Tillid. Han har alene med

Kongen at skaffe, og er kun i ringe Grad

eller slet ikke underkastet Tilsyn eller Kontrol

fra det danske Ministeriums Side, selvom han

af Navn har Sæde i Statsraadet". Og Bladet

fortsætter: „Men naar saa megen Magt er

lagt i én Mands Haand, maa det da ikke
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befrygtes, at det vil føre til altfor stor Vil-

kaarlighed og altfor stor Partiskhed, naar der

finder voldsomme Patikampe Sted, og Mini-

steren henter sin Magt fra og maa støtte sig

til et enkelt Regeringsparti?" Bladet foreslaar

derfor at optage Hafsteins Tanke i det af

ham i 1909 forelagte Forfatningsforslag,

nemlig at indføre tre Ministre i Stedet for én.

Men det er klart, at selvom denne Ordning

vilde have andre saglige Fortrin foruden det

at skaffe flere Partimænd Ministerembede,

vilde den slet ikke røre ved Roden af Ondet.

Thi da den ene af disse tre Ministre skulde

være Førsteminister og vel ogsaa vælge de

to andre, hvad vilde saa være vundet, naar

han, hvad let vilde ske, valgte to af sine

ivrigste og allerhidsigste Partitilhængere til

Medministre? Den eneste Regulator af virke-

lig Værdi vilde derfor være: som Kronens

øverste Repræsentant paa Island en Mand,

der stod helt udenfor de islandske Parti-

forholds Snæverhed og som upartisk vilde

vælge den Regering, Landets Tarv til enhver

Tid krævede. Men det vil med andre Ord

sige: en dansk Jarl udsendt af den danske

Regering, men styrende alene ved en eller

helst flere islandske, for Altinget ansvarlige

Ministre.

Heldigvis er — som allerede nævnt —
hele denne Jarletanke ingen for Island ny

eller utiltalende Tanke. Tværtimod har ingen

Tanke gennem lange Tider været mere kær

for Islænderne. Selve Ophavsmanden til hele

Islands Frihedskamp, Jon Sigurdsson, har som

Formand og Ordfører for Altinget i 1871

krævet netop en Ordning med en Jarl paa

Island som Kronens Repræsentant, regerende

ved Hjælp af islandske for Altinget ansvar-

lige Ministre. Og Gang paa Gang er denne

Tanke senere i Lovsform blevet vedtaget af

Altinget eller en af dets Afdelinger, saaledes

ikke blot i 1871, men endnu i 1885, 1887,

1889, 1891, 1893, 1894 og 1895. Det

skyldes i Virkeligheden kun dansk Politiks

Kortsynethed, at den danske Regering i 1871

og 1874 valgte den i Danmark saa sørge-

ligt strandede Helstatstanke i Stedet for det

af Island selv krævede Jarlestyre og i 1903

fortsatte og tildels forværrede det engang

gjorte Fejlgreb. Og tilmed vilde en Rettelse

af denne Fejl kun være at tage den ny-

islandske Teori paa Ordet, der kræver en Stil-

ling for Island som efter Gamli Såttmåli af

1262. Thi efter denne gamle Overenskomst

skulde Island jo netop have en Jarl. Og at

Danmark i Stedet for at minde om den

evige Skat til Norges Konge, som den gamle

Overenskomst samtidigt paalagde Islænderne,

vilde selv kunne lønne Jarlen af de 60,000

Kr. om Aaret, som Danmark i Henhold til

Loven af 1871 udreder til Island uden at

have mindste Indflydelse paa, hvorledes de

anvendes, og at Jarlestyret overhovedet vilde

blive ordnet efter Nutidens ændrede Forhold,

burde dog kun de uforbederligt doktrinære

kunne klage over.

Maaske vilde et saadant Forslag nu i Øje-

blikket komme ukaldet og ukært for de fleste

islandske Politikere, der har levet sig ind i

højtidelige, stort klingende statsretlige Be-

greber som Realunion og Personalunion med

Danmark — og uden Islands Minde bør en

saadan Ordning naturligvis ikke forsøges ind-

ført. Den sunde praktiske Sans, der dog sikkert

ogsaa findes paa Island, vil derfor mulig faa en

haard Kamp med den højt talende islandske

Doktrinarisme. Den nyopfundne Teori om

Island som et frit og suverænt Kongerige

efter Gamli Såttmåli vil med Heftighed blive

ført i Marken mod ethvert Forslag om at

stille Island som et frit regeret Land under

Danmarks Krone. Ja, man vil maaske endog i

Harme protestere mod at stille Island paa lige

Fod med Englands mægtige „Besiddelser hin-

sides Havet" — der iøvrigt nu nyder Titlen

af Stater, hvad de ogsaa faktisk er — med

Millioner af Indbyggere som Dominion of

Canada, Commonwealth of Australia og Syd-

afrikas Forenede Stater, der ogsaa tæller

forskellige Nationaliteter, deriblandt en, som
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først engelsk Vaabenmagt og siden engelsk

Fordomsfrihed har vundet for det engelske

Verdensrige. Og navnlig vil sikkert det, at

en saadan Ordning nødvendigt maatte hvile

paa Forudsætningen om, at Island vedblivende

er en Del af det danske Rige, og at herved

Realisationen af den for saa mange doktri-

nære islandske Politikere tillokkende Personal-

unionstanke for lange Tider vilde være ud-

skudt, utvivlsomt rejse megen Modstand.

Men foruden med den sunde Fornuft bør

Tanken om et Jarlestyre kunde regne med

andre mægtige Forbundsfæller. Først med

Jån Sigurdssons Minde, idet Jon Sigurdsson

selv som hele Altingets Fører baade i 1867

og i 1869 har stemt for Island som en

„uadskillelig Del af det danske Rige" med

Statsraad, Statsgæld, Statsformue og Ind-

fødsret fælles med Danmark *j, selv, som

nævnt, har været Ordfører for Jarletanken og

aldrig har krævet nogen ren Personalunion

eller troet paa dens Mulighed. Og dernæst

har ikke blot det nuværende Regeringspartis

ledende Mænd, baade Bjørn Jonsson og

Skuli Thoroddsen, i sin Tid støttet et islandsk

Forfatningsforslag (det Valtyrske), der hvilede

paa Erkendelsen af Gyldigheden af Loven af

1871, men man tør vel ogsaa her regne

noget med den nuværende islandske Hafstein-

ske Opposition, der jo engang igen kan blive

Regeringsparti.

Det er vel sandt, at dette sidste Parti —
endog som Regeringsparti — var med til i

Danmark i Islandskommissionen at hævde

Ugyldigheden af hele den bestaaende Stats-

forbindelse og erklære, at Island efter

Gamli Sattmåli kom i blot Personalunion

til Danmark og de jure endnu stod alene

i dette Forhold til Danmark. Men hvad

enten dette alene skyldtes taktiske Grunde**),

*) Jvfr. Hannes Hafsteins Tale i Altingets nedre

Afdeling 28. April 1909, Altingstidenden 1909

B. II S. 747.

**) Mulig man — efter tidligere Erfaringer —
har følt sig sikker paa, at ingen i Danmark skulde

eller Partiet senere har skiftet Overbevis-

ning, vist er det , at det senere paa Island

har udtalt sig paa ganske anden og mere

ædruelig Maade. Saaledes udtalte nu Hafstein

paa Altinget som Islands Minister ligeud, at

saavel Islands Forfatningslov af 1874 som

Ændringen af 1903 er byggede paa Loven

af 1871, og at Islands særlige Forfatnings-

myndighed derfor skyldes en Delegation af

den danske Statsmagt*)- I Altingsmindre-

tallets Betænkning i nederste Afdeling af

22. April 1909 udtales det fremdeles, at Is-

lands særlige Forfatningslov med Navns Næv-

nelse er bygget paa Loven af 1871. „Og

denne — Forfatningsloven — har vi aldrig

protesteret imod , den har vi stiltiende taget

imod og levet under. Derfor uden at vi be-

høver at dvæle ved, om de har Ret, der siger,

at vi paa forskellig Maade har anerkendt

Loven af 1871 og derfor paa lovlig Vis er

indlemmede, saa er der ingen Tvivl om, at

i Gavn og Gerning udgør vi en Del af det

danske Rige, enten vi synes om det eller

ikke**). Endnu skarpere udtaltes det samme

have tilstrækkelig studeret det islandske Spørgs-

maal til med Virkning at kunne imødegaa disse

statsretlige Paastande. Det kunde næsten synes

saa, naar Hafstein ved anden Behandling af Kom-

missionsudkastet i Altingets nederste Afdeling (se

„Logrjetta" for 8. Maj 1909) udtalte, at det var

„et stort Uheld", at Dr. Knud Berlin, en Mand, der

for enhver Pris vil holde Island som Biland under

Danmark og har ligefrem „studeret" til det, skulde

blive Sekretær Islandskommissionen, hvorhos han

tillægger mig at have baade under Kommissionen

og senere gjort alt, hvad jeg kunde for at af-

værge altfor store Indrømmelser fra dansk Side.

Idet jeg kvitterer for disse Udtalelser, maa jeg dog

gøre Indsigelse imod, at jeg for enhver Pris skulde

ønske at holde Island under Danmarks Krone.

Af det ovenfor udviklede vil det tilstrækkelig frem-

gaa, at jeg personlig langt vilde foretrække en

klar og endelig, mindelig Adskillelse fremfor det

evige Protektorat for Danmark over Island, der og-

saa efter det Hafsteinske Mindretals Ændrings-

forslags Ord skulde bestaa, selv efter den virke-

lige Rigsforbindelses Ophør.

*) Altingstidenden 1909 B. II S. 1430.

**) Altingslidenden for 1909, A. Skjalapartur S. 950.
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af Mindretallets Ordfører i øverste Afdeling,

Lårus H. Bjarnascn, der bl. a. ogsaa henviste

til, hvorledes den islandske Overret altid har

anerkendt Højesteret som sin Overinstans*).

At forkaste en praktisk gavnlig Ordning ud

fra blotte teoretiske Paastande, som det selv

ikke for Alvor tillægger Betydning, synes dette

Parti da ikke godt i Længden at kunne gøre.

Men navnlig, hvis det maatte komme til

at stille sig saaledes, at der tilsidst for Is-

lands Politik kun blev Valg imellem et

Jarlestyre og en Stræben efter Adskillelse før

eller senere, da bør man kunne regne med

alle besindige Islænderes Støtte, for hvem en

Adskillelse fra Danmark endnu staar som

en Ulykke. Ogsaa her udtaler Mindretallets

Betænkning forstandige Ord. Efter først at

have paavist. hvorledes en fuldstændig Ad-

skillelse er over Islands Evne og vilde være

en Ulykke for Island, udtales det som Kon-

klusionen: „Af hvad foraner sagt, fremgaar

det, at selv om vi fik tilbudt Adskillelse eller

en Personalunion, som ikke er andet end en

fuldstændig Ophævelse af al real Forbindelse

mellem Island og Danmark, saa mener vi, at

vi paa ingen Maade kunde modtage et sligt

Tilbud, fordi det vilde blive til altfor stor Skade

og Ulykke for vor Frihed og Nationalitet"**).

Den her fremsatte Tanke bør derfor sik-

kert endnu overvejes og prøves, selvom den

muligt ikke i første Omgang skulde vinde

Anklang paa Island. Thi der bør ikke jages

med altfor stor Hast i saa vigtig en Sag,

og det er jo ogsaa muligt, at den fortsatte

Partikamp paa Island kan gøre Sindene mere

modtagelige for en besindig og mindelig Løsning.

Jeg har i det foregaaende som den, der

uforbeholdent har kritiseret den dansk-island-

ske Kommissions Udkast, anset det for min

Pligt selv at antyde en anden Vej frem. Og

jeg har tillige overfor mine islandske Lands-

mænd ønsket at klarlægge, hvad jeg har

*) Se Referatet i ^Reykjavik" 29. Maj 1909.

**) Allingstidenden for 1909 A, S. 948.

ment, naar jeg i sidste Foraar overfor Be-

skyldninger fra islandsk Side for at være en

Modstander af Islands Frihed og Selvstyre

udtalte, at jeg tværtimod endog kunde gaa

med til en større Selvstændighed for Island

end Kommissionsudkastet, der jo trods alt

vilde lade visse vigtige Anliggender være for

bestandig unddragne Islands Selvstyre.

Men skulde man paa Island fra de Poli-

tikeres Side, der for enhver Pris vil holde

den nationale Kamp gaaende, ville forsøge

at lave Politik derpaa, at en dansk Mand

nu tager Ordet for Jarletanken, og derfor

lægge denne Tanke for Had, — nuvel, saa

faar de selv derom! Det er ikke Dan-

mark, der kræver eller ønsker nogen Æn-

dring af status quo. Danmark kan, saa

langt man kan se frem i Tiden, i til-

strækkeligt Maal klare sig med status quo,

naar de danske Regeringer blot nogenledes

vil vaage over, at den gældende lovlige Stats-

forbindelse respekteres fra islandsk Side. Det

er Islænderne alene, der kræver Ændring af

Statsforbindelsen. Og særlig Jarlestyretanken

er ingen dansk men en islandsk Yndlings-

tanke. Ja jeg, der altsaa nu mener, at den

bør optages til Forhandling, hvis Islænderne

selv ønsker det, har endog selv endnu i 1907

taget Afstand fra at komme ind paa denne

Tanke, fordi jeg dengang endnu haabede paa,

at Islænderne saa kort efter Forfatnings-

ændringen af 1903 kunde slaa sig til Ro ved

status quo blot med enkelte mindre formelle

Ændringer, og jeg foretrak en Bliven ved det

bestaaende fremfor en ny uvis Forfatningsstrid.

Hvis derfor Islænderne fremfor en Ordning,

de tidligere saa mange Gange vedholdende selv

har krævet, skulde foretrække at blive ved status

quo, hvorved Islands Selvstyre er indskrænket

til visse bestemte Særanliggender og de særlige

islandske Sager skal for i det danske Statsraad,

saa kan man fra dansk Side selvfølgelig ikke

have noget imod en Forbliven ved den lovligt

gældende, af Islænderne selv saalænge i Praxisog

i 1 902 og 1 903 udtrykkeligt aneikendteOrdning.



ET PAR SKIZZEBØGER AF FRITZ JURGENSEN
Med hidtil ikke offentliggjorte Tegninger af Kunstneren.

Af Docent P. Johansen.

HAN var en underlig Mand, en stille Mand,

en forknyt Mand — og dog altid med

en Skelm bag Øret. Hans Breve og Dag-

bøger viser ham i hans senere Aar som en,

der betragtede sit Liv som forspildt; og hans

Eftermæle viser ham som lige det modsatte,

som Klassiker indenfor sit Omraade. Hans

Ulykke var, at det som var hans „egentlige",

ansaa han selv haardnakket for sit „uegent-

lige".

Underligt nok at han blev den morsomme

Mand, thi for ham selv var Livet ingen-

lunde morsomt; han var hele Tiden ligesom

„med det gale Ben foran". Han var dog

født af en velstillet borgerlig Familie, han

var dygtig i sit Fag, arvede en god Forret-

ning og Titelen af Hofurmager; selv da han

havde overgivet Bestyrelsen af sin Forretning

til en anden

,

vedblev han en

Række Aar per-

sonlig at føre

Tilsyn med Kon-

gens Ure, lige til

„KongensKone"

fik Bestillingen

inddragen. Han

manglede hver-

ken Evne eller

Intelligens i sit

Fag, havde tvert-

imod ikke ringe

mekanisk Snille;

men han mang-

lede Lysten der-

til. Hans forskel-

lige Smaatalen-

ter trak i ham

og gjorde hans

Liv disharmo-

nisk. Og dog

var det mulig-

vis netop i denne Disharmoni, hans ironiske

Lune fik sin fulde Væxt.

Det Lune laa til ham lige fra hans Barn-

dom. Han kunde altid faa sine Skolekam-

merater til „at grine". I 1837 skulde han

som 19aarigt ungt Menneske efter mange

Aars Mellemrum atter mødes med sin Barn-

domsveninde Lise — hans senere Hustru. Da

Faderen kom kørende med hende ud til Fa-

miliens Landsted, hvor der netop var stort

Selskab, kendte Fritz hende ikke igen, men

gjorde en „kuriøs Bemærkning" om hende

til en Kammerat. Han forestod Fyrværkeriet

og skulde ved „Kanonslag", der forestillede

Kanonskud, salutere Gæsterne. Et af disse

Kanonslag gik den gale Vej og sværtede hans

Ansigt og Hænder, og just i denne Positur

morede det ham at lade sig forestille for den

unge Dame —
ret et sært og

dansk Lune,

denne Morskab

ved Paradoxen.

Selv under stærk

Sindsbevægelse,

som da han Aa-

ret efter skulde

skilles fra Lise,

paa en Tid da

hans Forelskelse

var ved at blive

ham bevidst,

kommer Lunet

frem
;
„jeg lagde

kun Mærke til

Een ; alle de an-

dre saa mig ud

som Møbler".

Hanvarneppe

synderligt ud-

viklet i 1837,

nærmest vel no-
En Musikus gaaer hen i Orchesteret, hvor han ved Slutningen

af 2den Aet skal slaa et Slag paa Gongongen.
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get drenget — hvad jo ogsaa det anførte

Træk tyder paa. Dermed stemmer den lille

Skizzebog fra dette Aar, som med den Col-

linske Samling er kommen til det kgl.

Bibliotek. Den viser, at Sansen for Livets

komiske Side var meget levende i ham, men

tillige, at han endnu ikke formaaede at ud-

trykke den i Tegning. Overhovedet ligger

det morsomme ved hans Tegning jo altid for

en ret væsentlig Del i Underskriften. Bogen

indeholder f. Ex. „Punkter af en bredskygget

Hats Historie i Vers og Tegninger", en Teg-

ning af Borgervæbningen paa Fælleden, en

Tegning af en fuld Mand , som sover paa

Gaden og derved spærer Vejen for en Gig,

o. a. Man tager ikke fejl af, at han selv

har moret sig over disse Scener, men det er

ikke lykkedes han\ at overføre det morsom-

me i Tegningerne, fordi han endnu forholder

sig ganske barnlig til den ædle Tegnekunst.

Imidlertid kommer hans første Udenlands-

rejse 1838—41, paa Urmageriets Vegne, og

hans Tegnefærdighed tager betydeligt til;

navnlig faar han et skarpt Øje for det fysiog-

nomiske. Ligesaa vinder hans Lune i Træfsik-

kerhed og Finhed — som da han 1843

skriver til sin Søster: „Lise rejste nu til

Malmø . . . din dydige Søn fulgte med . . .

og da der ikke er Støj paa Gaden i Dag,

har jeg etter hans Afrejse haft samme For-

nemmelse, som naar en Arbejdsvogn med

Jernstænger, der i nogen Tid har kørt ved

vor Side, pludseligen standser eller forsvinder i

en Hørkræmmerport". Man er ikke i Tvivl

om Arten af den „dydige Søns" Væsen.

Aaret i Forvejen havde han sendt et Brev

fra Svendborg, hvori han ret romantisk —
thi han er i Reglen alvorlig i sine Breve —
beskriver, hvor yndigt han sidder i en Have,

og saa, bedst som han sidder og drømmer,

kommer pludselig det lune Smil: „det eneste

Punkt, hvorpaa mit Øje af og til standser,

er den Del af Gartneren, som kommer til Syne

mellem Blomster og Grønt (han luger)".

Overhovedet smiler han kun, ler aldrig, ikke

i sine Tegninger og neppe heller i sit vir-

kelige Liv; i hans senere Aar har vel endog

Smilet været sjældent paa hans Læber. Han

nøjes med at pege paa det komiske, men

paa en saadan Maade, at andre maa le.

Han ser og opfatter alt. Han lægger Mærke

til, at en Mand gaar med „tvetydige Støvler";

han formoder, at Smeden ved Gurre Ruin

har i Sinde at gifte sig, da han har „vænnet

sig til at tale med sød Stemme". Under sit

Hospitalsophold glæder han sig over sin Vin-

duesforhøjning, fordi den „seer saa Familie

-

med -smukke- Døtre -agtig ud". Og han fin-

der paa alle Slags Pudsigheder, som da han

fra Haderslev sendte sin Søster en Snes

Breve paa engang for at „forbause Post-

væsenet ved Mængden af ensdannede Breve"

Han ansaa sig selv for en indesluttet og

ensom Natur, fordi han plejede at være lidet

talende. Men alligevel var der vist Sandhed

i den Bemærkning, som engang i Kedsomhed

under hans Ophold i Sachsen 1854 brast

ud af ham : i Grunden er jeg et selskabeligt

Menneske. Han havde mange Venner, indtil

hans Sygelighed og hans Svaghed trak ham

bort fra dem. Men hvor han kom, ogsaa

paa Landet, hvor han holdt af at tilbringe

sine Sommere i rolige Egne, blev han til

Oplivelse for andre. Han fortæller selv, hvor-

ledes „en Maler, som ofte trak mig med paa

sine Udflugter, ansaa mig for en løjerlig og

komisk Person, skønt jeg teede mig omtrent

som andre Mennesker. Men jeg sagde under-

tiden Et og Andet i Spøg, hvilket han sta-

dig tog for Alvor."

Sommeren 1852 tilbragte han i Svendborg.

Han karaktiserer dette Sommerophold som

„et Tidsrum rigt paa Daad og indflydelses-

rige Begivenheder", hvilket bestaar i at „Vi-

sitter ere aflagte, Middagsmaaltider ere

indtagne. Piber ere røgede". Og med histo-

risk Fynd tilføjer han: „dog det tilkommer

ikke mig at omtale dette; beskedent overlader

jeg det til andre, og lader mig nøje med den

ædle Bevidsthed". Opholdet havde dog an-
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dre vigtige Begivenheder end de anførte,

„det er rent bandsat, hvor Folk invitere

Onkel ud, og jeg kommer med som et Ap-

pendix; dette er en Svenborgsk Nødvendig-

hed, der gaar ud over begge Parter", og saa

kommer Hovedslaget: „men idag har Onkel

ikke modtaget nogen Invitation ; han har der-

imod modtaget et Oxehoved St. Julien, som

man er i Færd med at aftappe, og at dette

skeer saaledes, som det bør, ligger ham na-

turligvis meget paa Hjertet", derfor er han

hele Formiddagen beskæftiget med nu og da

at gaa ned i Kjælderen for at sige: „Naa!"

Opholdet derovre omfattede yderligere saa

betagende Oplevelser som Skovture, af hvilke

han meget alvorlig beskriver en i et Brev til

Maleren Just Holm

:

„Kl. 4 mødte et Selskab af 18 Herrer og

17 Damer hos Cancelliraad Horn, hvor 7

Vogne ventede i Gaarden og paa Gaden.

Forventningsfulde, tause Grupper havde dan-

net sig rundt omkring, og bag hvert Jalousi

i Gaden saae man eet Øje og ^/g Næse . . .

Vrøvl og Stigen paa Vognene. Man seer op

til Vinduerne for at sende et fornøjet Levvel

;

men da alle er med , er der ingen at sige

Farvel til, og saa lader man det være. Vogn-

rummel! Svenborg staar i Vinduerne. Uhr-

mager Thorenfeld hilser mig med et frygtelig

venligt Smil for strax efter at kunne glæde sig

ved Tanken om at staa paa en fortrolig Fod

med En af dette glimrende Selskab. Naturen

findes skøn. Man siger til hverandre, at

Svenborgs Omegn unegtelig er smuk. — Saa

kommer man til Rødkilde, hvor der er en lidt

mislykket Expedition med en Baad i Kanalen

:

„Gud Jørgensen ! siger den unge Dame, som

træder paa Rælingen, saa at Baaden giver

sig Mine af at ville kæntre". Siden skal

man drikke The i Haven. „Man lejrer sig.

Datteren og et Par af hendes Veninder kap-

pes om at byde The, Sukker, Fløde og Brød

om paa den graciøseste Maade. Man passiarer.

Børnene kaster Grankogler efter hverandre

paa Græsplænen. Engang imellem faar et Par

unge Veninder en Raptus og galloperer ned

ad en Gang; et Par andre følge dem. Gud
veed hvad de løbe efter; men det lyder, som

naar en Fregat ligger i Vending og Sejlene

flagre. Lidt efter kommer de meget adstadige

tilbage med en Kvist eller nogle Græsstraa

i Haanden , som om det var det, de havde

haft saa travlt med at hente Man
kører tilbage til Svenborg. Hvad man fore-

tog sig paa de andre Vogne, ved jeg ikke;

men det er bogstavelig sandt, at vi ikke fore-

tog os Andet paa Hjemturen end at udregne

i Hovedet, hvormeget 314 Gange 916 er.

Men dette morede os saa fortræffeligt, saa

at vi afvexlende grinede og regnede. Saa-

snart vi kom i Hus, fik vi Blyant og Papir,

for at see, om vort Resultat var rigtigt, og

det stemmede nøjagtig paa 24000 nær. —
Et stort Aftensbord var dækket. Herrerne

gaae hen til Damerne med Albuerne ud til

Siden, Damerne stikke Haanden ind, Herren

efterseer, om Damen har fat — thi føle det

kan han ikke — og saa gaar man tilstols

ved Siden af Bordet og sin Dame. Nu be-

gynder en — som oftest unyttig — Circu-

leren af Retter; jeg bliver aldeles fortrolig

med et vist Stykke Skinke, som passerer mig
— jeg ved ikke hvor mange Gange. Man
drikker Glas med hinanden. Jeg veed ikke

om det er Skik andetsteds; men her maa

man drikke et Glas til Gengjæld med den,

der har drukket med En. Det udgør i et

Selskab paa 18 Herrer 36 Glas Vin foruden

Skaalerne. Man rejser sig — Albuen ud til

Siden, ind i den anden Stue .... Man gaar

hjem; man finder, at hele Turen var nyde-

ligt arrangeret, ganske charmant, kun at

. . . . osv.".

Essensen af deslige Skovture samlede han

i en lille Skizzebog, som han forærede til

Frøken Camilla Jessen, og som nu ejes af

hans Datterdatter, Frøken Elisabeth West i

Store Hedinge. Den indeholder, foruden et

Par andre Tegninger: „en Skovtur, som jeg

forestiller mig at have arrangeret for Byens
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dLtio-r^J^

Selskabet sætter sig til Bords. (Af „En Skovtur")

Honoratiores, og hvor alt gaar til med stor

Flothed". Han indførte der en Del af Byens

Personer, med Portrætter der gør Indtryk af

at ligne godt, og aabenbart med Hentydnin-

ger til Svagheder og Episoder, som

dengang var i frisk Minde i Byen.

Saaledes syres det sidste Blad at

sigte til, at Doktoren gør Kur til

en af sine adelige Patienter. Men

altid er hans Lune godmodigt , uden

saarende Braad.

Ejendommelig for Fritz Jiirgensen

er hans Evne til at gøre „Pletskud",

finde korte og rammende Vendinger

af ordsprogagtig Karakter. Mange

af Underskrifterne paa hans Teg-

ninger er jo næsten blevne til Ord-

sprog f. Ex. „Rid lidt længere bort ^JU^^y^f^^^
Du, vi er jo et helt Regiment", r' & ^ 4^^^

Dette kommer ogsaa spontant frem,

hvor han aldeles ikke har Tanker

paa at give nogen Sentens, som

naar han i et Brev henkaster: „det

er virkeligen bedre at kjede sig paa

Landet end forgæves søge Morskab

i Byen". Eller naar han under

sine sidste Aars trange Kaar tænker

paa at leje et møbleret Værelse og

i den Anledning tørt bemærker

:

„Lykkelige ere de, som ere fattige

paa Møbler, thi andres Møbler til-

hører dem". Sommetider giver han

maaske paa den Maade Luft for

et Tryk paa Sindet: „Bestandig at

tænke uden at udtale sine Tanker

gjør Hovedet til et Pulterkammer" —
men i det samme bryder Lunet igen-

nem: „meget talende Mennesker gaae

til den anden Yderlighed, saa deres

Hoved bliver til et umøbleret Væ-

relse". Hans Ironi kan udtrykke sig

i den knappe klassiske Form, som

siden er bleven efterlignet indtil Ba-

nalitet; da han og en Ven af ham

paa en Fodtur med nogen Vanske-

lighed var slupne fra et Par ondskabsfulde

Tyre, erklærer han: „Man skal aldrig ned-

sætte sin Fjende; det var en for begge

Parter lige hæderlig Kamp". En Gang imel-

En Samtale henimod Slutningen af Maaltidet.

-^ 9£^.

-i v//l»^'^r>*m^ <Z.

9,^.-X/ f ^-^ ^-^ '^t-*-^ ^^ .

a^ ÅJ. ^^^ /v

y.

y-«-**

t-'^t^-,^^ '̂<^.Ayf

— Hør, Melmark, maa jcR tale med Dem et Ojeblik. Jeg er saa un-

derlig tummelumsk i Hovedet, hvad kan det være?

- Aa, det gaaer nok over til imorgcn.

- Jeg er bange for at jeg gjorde galt i at spise det Stykke Smorrc-

brod med Reier iafles; Reier er noget ufordeieligt Teil

(Af „En Skovtur").
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2^

h

Den galante Harreskov har ladet sin Vogn møde for at

skaffe nogle af Damerne en beqvemmere Befordring hjemad.

(Af „En Skovtur".)

Doctor M. istandsætter Frek. L's Arm, og en em Erklæ-

ring svæver ham paa Læberne, men han betænker sig da

der kommer lil'oud fra Hvidkildc der melder at Kammer-
herren liar taaet en Troffel i Vrangstruben.

(Af „En Skovtur".)

^

jL4
^/^ujiJ^^^^^/Uju.ll

A^if^ _ ^^i_^ > /1//L

Man er sletikke kommen tilskade. Kun Frk. L. har brukket

en Arm, og Alle var enige i at det Hele igrunden var en

morsom Spads. (At „En Skovtur".)

lem faar hans Lune et sarkastisk Anstrøg.

Han havde mødt „gamle Rosenkilde" i Horn-

bæk , og strax kommer denne lille skarpe

Notits i hans Dagbog: „Det var første Gang,

jeg saae Rosenkilde mellem Træer, der ikke

var malede, og dog beholdt Træerne deres

^, /—-^

"1

355

Treflen har havt en dræbende Virkning.

(Af „En Skovlur".)

Naturlighed ; havde det været Fru Heiberg,

vilde jeg have troet, at Træerne var af Lær-

red og Stenene var af Træ".

Om hans Lune i det mundtlige Samvær har

haft noget drastisk ved sig, er ikke nu godt

at vide. Men i det, han har nedskrevet, kan

der nu og da komme et Pust deraf, saaledes

26
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da han i en Tegning i „Gyssebogen" —
som behandler hans Brodersøn ,,Gysse"s

Barndom — lader Gysse ikke begribe „hvor-

for Christian den 2den satte Rumpeskat paa

Kreaturernes Hoveder". Og da engang hans

Søster havde bedt ham skrive Vers til

nogle Julegaver, undskylder han sig med, at

han aldeles intet ved om de paagældende

Personer: „der staar f. Ex.: et Tørklæde!

— Sæt nu, at jeg tænker mig, det er et

Dametørklæde til at kaste over den nøgne

Hals paa en nedringet Dame, og jeg skrive

om to yndigt formede Høie, der bedækkes

af Tørklædet, og som dog røbe deres Nær-

værelse under dets bløde Silkefolder — og

sæt saa , at dette Tørklæde er et Herrelom-

metørklæde! Dette er jo bestemt til at ligge

i Baglommen paa Frakken".

Den tause Fritz Jiirgensen vilde gerne leve

stille og ubemærket; men hvor han kom,

vakte hans tørre Lune de andres Lystig-

hed. Og selv hvor hans Breve og Dag-

bøger er mest tungsindige, glimter dog

Humoren jævnlig igennem. Alligevel var han

langtfra nogen lykkelig Mand. Hustruens Død

efter kun et Aars Ægteskab slog ham ned;

han mistede helt Interessen for sin Forret-

ning. I Stedet for vilde han søge Livsind-

hold i kunstnerisk Virksomhed, men ogsaa

dette blev ham mest til Skuffelse. Han naaede

aldrig at faa malet noget, som kunde lade

hans Navn slaa

igennem, end-

sige skaffe ham

en økonomisk

Basis. Det blev

vistnok kun til

Smaating,

smaa Portræt-

ter, smaa Land-

skaber, han

frembragte, og

han havde selv

aabenbart en

ret klar Følelse
Skovtour den 17. Juni; 3 Klasker Porter springer i del liuf^oie SieJe al llol-

stensvognen, og holde Personerne i nogen Tid (som Guldæblerne) i Luftt-n.

af deres Utilstrækkelighed, som tog Modet fra

ham; han irriteredes over, at hans Venner, Ma-

leren Jørgen Roed og Hustru, altid i deres

Omtale af Mennesker lagde saa stor Vægt paa

Friskheden. Det, som var hans virkelige Ta-

lent, og hvori han var frisk og umiddelbar

som faa, det kendte han neppe selv Værdien

af. Han synes at have betragtet sine humo-

ristiske Tegninger som blot et Slags Legeværk,

og da det med stor Anstrengelse lykkedes

hans Venner at faa dem udgivne, forundredes

han højlig over den Lykke de gjorde, og at

han selv blev en „meget populær Person, hvilket

han forresten slet ikke satte Pris paa at være".

Fritz Jiirgensen døde den 24. Marts 1863,

kun 44^2 Aar gammel. Havde han levet

nogle Aartier senere, kunde hans Liv have

formet sig lykkeligere. Kun en god halv

Snes Aar efter hans Død udkom Danmarks før-

ste større illustrerede Vittighedsblad „Punch",

og dermed indlededes en Periode, i hvilken

der blev rigelig Brug for Talenter af hans

Art. I vore Dage har vi en hel Række Kunst-

nere, der lever som satiriske og humoristiske

Tegnere, nogle med et bredt og saftigt Lune,

andre med sarkastisk og personligt Vid, en-

kelte i Tjeneste hos politisk eller anden Agi-

tation. Fritz Jiirgensen vilde have fundet en

fremtrædende Plads iblandt dem. Der er ikke

saa faa af de nulevende, der overgaar ham

i Tegnekunstens Færdigheder, men der er

neppe nogen af

dem, hvis Lune

overgaar hans

i Friskhed og

Træfsikkerhed,

eller hvis Sans

for det komi-

ske er mere

ægte dansk i

sit paa engang

godmodige og

skarpe Blik for

de smaa Træks

Virkning.
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DEN FORTABTE SØN
Af Harald Kidde.

I.

MED Ryggen mod det stejle Trælæn hvilte

han Armen i Vinduets Sol.

Hjulene dundrede fra bægge Sider ind i

den åbne Vogn. Kørslens Træk slog i An-

sigtet med Kulstank, Sand og Gran. „Låsar"-

nes Salmesang hamrede bagved til Hjulenes

Takt:

„Gud, liir mig dock besinna,

hur snart mitt lif forgår!

Liksom en slrom forrinna

dess dagar och dess år.

Om flera eller fiirre

åt mig du måtte ut,

de likna dock, o Herre,

en flyktad drom till slut.

Si, jordens slåkter falla —

"

Han nikkede med , halvt inde i Takten,

til han vågnede i et Ryk. Disse salme-

syngende Bønder, hvad kom de ham ved?

De havde nu messet deres Melodier lige fra

Lund, med stive Øjne, med Hænderne over

Stokken eller om Knytteklædet, bundet af

deres egen Syngen som i deres lange Frakker

eller rudrede Skørter. Uden at ænse Ordene

forrettede deres Stemmer Arbejdet, i vågen Søvn.

Landet strøg forbi, gråt og grønt, tilhøjre

og tilvenstre, Sandsletter, Bjærgfyr og Gran,

gult og grønt, under den evigblå Himmel.

Gyvel, Sandstier og Lyng, vissentbrune Græs-

marker, lave Enebærkrat og blå Himmel. En

enlig Grinde og Grantoppe påny.

Og Salmesangen bagved:

,Si, jordens slåkter falla

som stoft till jorden ner:

bur åro de dock alla

en skugga och ej mer!

De fika, de arbeta,

betånka ej sitt fall;

de samla och ej weta,

ho det anamma skall — — —

"

— Flemming Cronenwall, i dette Land,

mellem disse Graner forgik dit Liv = 357

Forgik? Å nej! hver Morgen perlede af

din Sjæl Sange om dit Fangenskabs Land

som Duggen af det visne Græs, hver Sommer-

dags Solbrand randt Viser af din Sjæl som

Harpix fra Granernes golde Ved.

Forgik? så havde jeg vel ikke siddet her,

på Pilgrimssøgen til din Stue og din Gård,

ind i det Sand, der lastede din Fod så

tungt

!

Ak, ravgule som Harpixdråber lugter dine

Digte af Gran og Brændevin ! Eller klare

som Duggen ånder de af Mos og Linnæa.

Flemming Cronenwall, du Sjover og du Barn,

du Drukkendidrik og Salmist, du skæreste

og groveste af Sverrigs Digtere, du Sverrigs

Hjærtebarn

!

Hjærtebarn — ja, og fortabte Søn -

—

Han smilte. Han huskede Forældrenes

Ansigter derinde i Selskabet i Lund, da han

hørte deres Navne og måtte tale til dem,

måtte sige dem sin Tak for Sønnens Digte,

for Opbyggelse og Skræmsel, for Tugt og

for Ømhed — Faderens lange, strenge An-

sigt, med Øjnenes sårede Glippen mod ham,

Hændernes rådløse Gniden hinanden:

„Ja, ja, han havde jo hørt — de sagde

det jo nu på én Gang — selv havde de

måske desværre — . Hr. Forfatteren måtte

undskylde, han havde aldrig kunnet finde Tid

til at sætte sig ind i sligt. Og Anskuelserne,

De véd : her har været svære Kampe i Sver-

rig, og Flemming, han gik med de aller-

rødeste. Vist så, han var jo begavet, men
— nej, nem var han ikke —

"

Og Moderen, fin og tyst, ved Siden af

Mandens fornemme, trætte Ministerskikkelse—
hendes Øjne på den Fremmede, lyttende, ikke

slippende ét af hans Ord. Hendes Søn, den

store, tykke Drivert og Døgenigt, den kære,

kære — med al den Sorg, han havde for-

voldt dem , med de ubegribelige Anskuelser,

med det ufattelige Selskab, han søgte. Ja,



Den fortabte Søn

du, der zr ung som han, Digter som han, Lands UdenrigspoHtik gennem en halv Men-

forklar mig det, mig hans Moder, som aldrig neskealder, med hård og myndig Hånd, ham

forstod det: hvorfor var Flemming den Gang, måtte nu denne unge Mand belære om, hvad

i alles Øjne, en Gudsforgåen, et Udskud^ et eneste lille Bind Digte kan betyde for

sine Forældres Skam, og nu, på én Gang, Mennesker, og hvori den Betydning ligger,

efter sin Død, en navnkundig, en Digter som Og hende, Moderen, måtte han lære, hvilke

Tegner, sit Lands Ære? Å fortæl mit Hjærte Tanker hendes Søn havde tænkt, om hans

det, mit Hjærte, som stred sig træt mellem Sjæl og hans Sorg, Barnet, hun lærte at

ham her ved min Side og ham, som er død, lalle det første Ord —

.

fortæl mig, om jeg handlede ret eller uret Bægge havde de stået for ham, uvisse og

ved så helt at holde med min Ungdoms stille, med de lyttende Øjne i hans — og

Elskede dér mod vort eneste, fælles Barn, da hørt om noget, der fandtes i Livet, men

de stod for hinanden, Hånd mod Hånd, Tid som de aldrig havde mødt, om en Melodi,

mod Tid; å du, forklar mig det uforklar- der kunde synge Sjæle til sig og fylde dem

lige! med Livsens og Dødsens Mod, men som

Men han havde hurtigt tiet. Han havde deres Øren aldrig kunde høre —

.

jo husket det: hvorfor levede Flemming Havde de ikke i ensomme Timer, nu da

Cronenwall, den berømte Ministers eneste Sverrig tilbad deres Søn, siddet med hans

Søn, sit Liv derude i Bondegården, på Nåde Digte for sig og samlet i deres Sind deres

hos Bønder, han undertiden betalte, men Viden om sig selv og om Livets Kår, og

oftest ikke betaUe, hvorfor sukkede hans iiilel kendt igen? intet uden Ord, der syntes

Digte af Pengenød og skamfuld Afhængighed, dem uforståelige, forvrængede, eller Ord, de

bruste af Harm eller hulkede af hudløs ikke en Gang kunde læse uden Blussel, Viser,

Hjemve? som ikke lød anderledes end dem. Karlene

Men pludselig havde han sagt —- og han sang Sommeraftnerne ude på deres Gods.

vidste ikke, om det var af Vrede mod de Og for de Vers' Skyld havde de mistet deres

to , som stod dér foran ham og ikke havde Søn, var han gået til Grunde og blevet evigt

villet forstå, eller af Medlidenhed med dem, levende! Å, forklar os det, så vi kan forstå,

der endnu, den Dag i Dag, ikke kunde forstå: Men han havde tiet, med håbløst lukket

„Ja, jeg rejser derop for at se den Egn Mund og set til Siden. Skulde det da altid

og hans Kammer, jeg vil fortælle mine Lands- være således, at Legemernes samme Kød

mænd om Flemming Cronenwall." skulde bygge Mure mellem samme Sjæle,

Da lysnede det med Et over deres An- døve, uigennemtrængelige spærre dem til En-

sigter, de ensomme, forgræmmede — : et somheds Død?

Øjebliks Håb, en brat Beslutning — og Flemming, om du ikke havde haft de to

sluktes atter i pludselig Opgivelse. Følge med, til Forældre, de pligtfulde og fornemme to,

komme der nu — ? Å nej, nej, hvor kunde om ikke din første Tanke og dit første Digt

han det, han, Ministeren, overfor de Bønder, i dit Hjern var blevet mødt med Trussel

der åbnede deres Hjem for hans fortabte eller Tavshed, om ikke du selv, dit ganske

Søn? Fremmede vilde de kun stå i det skabte Selv og Jeg, var blevet erklæret for

Kammer, hvor han havde draget sit sidste ufattelig og kun til Skade, var mon da.

Suk, fremmede for hans Død som for hans herude i dit Sand og dine Graner, i din

Liv: som nu, blindt bedende sig belærte om. Hjemve, din Harm og din Pengenød Brænde-

hvad deres eget Barn havde været. vinsflasken blevet dig så hyppig en Trøster

Ja, han. Ministeren, der havde styret sit og så snar en Morder?= 358 ^=^
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Og I, I to gamle, havde ikke den Søn

været jeres , havde I da nu ikke siddet i

jævne Børns og Børnebørns beundrende Kres,

i Alderdoms alvidende Velbehag? ikke stået

dér, skræmte op på Gravens Rand mod Livet

igen, et nyt, et ufatteligt Liv siden sidst, i

nøgen Fattigdom , i hjælpeløs Kulde tigget

mig fremmede og unge om Svar?

„— — Men om han, på Tilbagerejsen

til sit eget Land, blot vilde besøge dem —
nu blev de her jo, vel altid — og sige dem,

hvordan Flemming havde levet derude, og

hvordan — hvordan de Mennesker var, som

— som havde været så gode mod ham?"

Moderen havde standset ham, da han vilde

gå, lagt sin Hånd på hans Arm og set på

ham, så bønfaldende, og Faderen havde nikket

bagved, med den kloge, nøgne Pande for-

gæves anspændt: Var Moral da ikke mer

Moral, og Pligten ikke Pligt?

Jo, I har Ret — hvad er det for en

underlig Melodi, jer Søn bar inde, som alle

hører uden I? som sletter Brøst og Last, og

hæver et nedbrudt Ler til Gud?

Salmesangen hamrede bagved, uden skif-

tende Takt, som Hjulene, som Landet af

Sand og Gran:

„— En gast. Hk mina fader,

jag føres wid din band,

och gransen snart betråder

till mina faders land —

"

„Som mine Fædre, til mine Fædre" —
ak ja, I gamle, kanske dér, kanske dér I

kan få høre den Melodi, ingen her på Jorden

kan åbne døve Øren for, den Melodi, som

var eders Søns, den fortabtes, Sjæl — —
Sand, Sand, Gran, Gran — o Flemming

Cronenwall, du rige, der i denne dumpe Ørk

fandt Kilder af ny Skønhed, der i dette for-

stødte Liv fandt Glød til ny Kærlighed —
Flemming Cronenwall, du fortabte Søn —
Men — han lyttede — Salmesangen og

Hjulene slog sig ud af Takt. Han vendte

Hovedet.

Rækken af de hvidlyse Ansigter med blå,

stive Blikke under Kasket og Hoveddug sang,

ubevægelige, uden Åndedræt.

Men Grantoppene sejlede langsommere forbi,

Sandvejen dukkede sendrægtigt bort under

Bjærgfyrrene, Telegrafstangen rutsjede ganske

langsomt bagud. Hjulene var det, der gik

fra Takten.

Skulde de standse?

Et Hvin forude, skrigende langt hen over

det stumme Kratland — havde Flemming

Cronenwall hørt Togpiben derude kalde så-

ledes gennem de lænkede Ar? — Sangen

skares over et befriende Øjeblik, som en

Byld af en Kniv. Så buldnede den atter ud,

sløvt væskende.

Men den unge, danske Digter havde rejst •

sig med sin Stok og sin Taske , på det

stødende Gulv.

Gennem Røgens kulbrune Flor dukkede

forude et tjæresort Trætag, en rødmalet Væg

frem: Måinge Station, som Flemming Cronen-

wall kom til en Dag, udjaget af sin Faders

Hus som en fordømt — hvor han havde stået

og spejdet ud ad Skinnerne til den skov-

tætte Horizont , og hvorfra ban først bares

den Høstdag, da Birkenes få, gule Blade

dryssede over hans Kiste.

I en skrabende Kværnen skød Toget nu

frem foran Perronens Grus og Træhusets

mønjerøde Væg med Urskiven og Bænken

mellem de blanke Vinduer: det ene med

Telegrafapparatets Skive, det andet med de

gule, vævede Gardiner og de malede Porcelæns-

urtepotter.

Småstenene føg til Side for hans Spring

ned i Gruset, strintede til højre og venstre,

og faldt så hen i solbeskinnet Hvile.

Signalklokken slog sit korte Knoslag, og

under den ævlende Salmesang masede Toget

sig atter i Gang, rystende og knagende.

Han stod på Perronen, i Gruset, og så de

svindende Vogne, som puffende hverandre i

Ryggen, vakle bort mellem Graners og Bjærg-

fyrs strittende Krat. Den kulbrune Røg og

359



Den fortabte Søn

Salmesangen smuskede i Vindstilheden Mid-

dagshimlens Blå. —
Han vandrede langsomt fremad, i det fod-

dybe Sand, plantende Stokken tungt ved

hvert Skridt. Solen skinnede ham i Øjnene,

ind under Stråhattens Bræm. Sandet randt

over hans Turistskos Lærred, sølvhvidt, ilende.

Kun Sandets Hvisken og en Skovskades

fjærne Skratten. Og foran ham den gul-

hvide Vej, svagt bakket, svindende længst

ude som en Tråd mellem Nålekrattets Uld-

bundter. Og dér ude ham, til hvis Stue

han vandrede, Sandets Sanger, Flemming

Cronenwall . . .

.... Led Timerne, mens han vandrede?

Solen flyttede sig dybere og dybere ned over

hans Næse og Mund, til den nu glødede på

hans Hage. Det åndede svagt over ham,

ud over den ubevægelige Slette af Grantoppe.

Havde han mon nu snart vandret de to

Timer, der var angivet ham fra Måinge

Station til Gården?

Han vidste det ikke, han syntes, både

han selv og Tiden havde vandret her på

Stedet, bestandig mellem samme Graner, mens

Solen blinkede hvid over hans Hoved, på

samme Plet af Himlen.

Han standsede og tog sig over Øjnene.

Hans Tanker, havde de ikke også stået stille,

som Solen, som Granerne, som Bøndernes

Øjne før under Salmesangen?

Flemming Cronenwall, forgik din Tid for

dig som en Flues Surr i en solhed Vindues-

karm, og vågnede du først, da Fluen tav, og

det var mørkt bag Ruden, vågnede og brast

i et Dødens Gisp?

Han så ud over Landet. Urørligt stod

alle de korstegnede Toppe i det lydløse

Eftermiddagssolskin. Kun Skovskadens fjærne

Skænden. En Fluesværms Summen over

Vejens Sand. Og Lugten af Harpix og

sveden Græs.

Men Gården —
Jo, dér, dér måtte den ligge oppe, den

eneste Forhøjning i Landet, med enkelte

Birke og Fyrretræer; Taget neppe skelneligt

for Sollys og Løv. Men nu — jo, nu så

han den lysegrønne Facade med hvide Vindues-

rammer, og Verandaen og Havens Bede og

Gange foran. En Flagstang i Plænen, slank,

hvid.

Dér, i denne Gård, så afsides, halvt

smæltet ind i Landet, havde han altså hen-

levet sit Liv, det hvis Døgn og Timer, Sver-

rig nu kendte, så undrende og medlidende.

Her i dette Land var hans Livsens Blod

udrundet, mens hans tunge Fødder travede

sin Marsj på Stedet, og Solen blinkede hvid

på sin Himmel. I femten År havde han

levet i denne Gård. Og i ti Ar havde han

nu sovet i sin Grav.

Men Solen skinnede hvid over samme

Graner og Sand. Og det var samme Time.

IL

En Brændekube kastede sin Skygge over

det røde Træskur. De tjæresorte Tage blinkede

under den blå Eftermiddagshimmel. Pumpens

Tud grundede over det brændenældshegnede

Vandingstrug. De gultblomstrede Rønne

skyggede over Indgangsdørens Trætrappe,

hvis Støttestang druknede i Mjødurt. Deres

Duft åndede sødt ind i Hyldenes, hvis gul-

hvide Skjolder trængtes mellem Staldens og

Våningshusets Gavle, over det hældende Have-

hegn.

Han gik i Solen over den græsspættede

Brolægning hen mod Trætrappen. Han hørte

en Gøgs tænksomme Kukken i Birkene bag

Huset.

Inde i Forstuens mugne Halvmørke bankede

han på Døren til højre. Han skimtede dens

slidte, røde og grønne Felter i Dæmringen

fra de små, blomstcrmørknede Vinduer.

Flemming Cronenwall, drak du i dette

mugne og stille Mørke?

„Kom ind — " lød en tøvende, dyb Bonde-

stemme.

Han åbnede.

Et grønt Skær fra Rønnene udenfor, et
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Glimt af Kakkelovnens Fajanceplader og af

en kølig Række Glas på en Væghylde.

Et stort, stille Ansigt så mod ham med

et Par blå Briller. Skulderbred, i Skjorte-

ærmer sad Bonden på Tvihoga dér, Mans

Gustafson, for Bordenden, med en Avis foran

sig på den svære Plade.

Et Vægur dikkede travlt, her lugtede af

Skygge og Skabelinned.

„God Dag — " den unge Dansker standsede

lidt — egentlig, var det ikke underligt, han

kom herind i denne fremmede Gård blot for

at se, hvordan en Gang deres Pensionær

havde levet, han, som aldrig betalte og drak

meget? Dette store, alvorsfulde Ansigt dér,

vilde det kunne forstå, hvorfor? Husk de

salmesyngende Bønder, hvor skulde vel de i

Flemming Cronenwall, den dårlige Betaler og

fordrukne Drivert, se Gud åbenbaret?

„Jeg — jeg er kommen herover til Dem,

fra København , for at bede om at få Lov

til at se den Egn og den Stue, hvor Digteren

Flemming Cronenwall har levet sine sidste

År og — jeg vilde gerne skrive om — om

det Hele, for mine Landsmænd."

Han tav. Han følte Husets Mørke så

stirrende mod sig: hvem? Flemming Cronen-

wall? skrive om ham?

Han lukkede Øjnene — å Flemming,

Flemming, og alle I andre, I døde gamle, I

levende unge, hvad er det at eje en Sjæl

med Melodi? Nej, kan I regne, eller kan I

muge? er I dette Sogns Skatteborgere?

„Flemming Cronenwall, ham," Bonden

rørte på sig — Danskeren slog hastigt sine

Øjne op — det store Ansigt, så åbent,

under Brillerne, de brune Hænder famlende i

Svømmetag langs Bordets Sider! „Flemming

Cronenwall — å nej endda, har De kendt

ham?"

Danskeren kom hurtigt frem mod Bordet.

Nu vidste han det: Solen havde ikke rørt

sig fra den Dag, Flemming Cronenwall drog

sit sidste Åndedræt, Her var så stille som

på Dagen efter en Begravelse. Flemming,

her hentede du altså den Tryghed, der lod

Kærligheden strømme fra dit Hjerte ud over

alle dem derude, der vandrede fjendske eller

døve, her tonede din Sjæls Melodi sit Amen

!

„Tak, Tak fordi De var sådan mod ham,

gennem femten År!" han krammede om den

tunge Knokkelhånd , hed af Tårer — Flem-

ming, selv i levende Live, da du tiængte

det, du Barn, blev du elsket af Menneske-

hjærter, ene fordi du var Flemming Cronen-

wall!

„Hm, hm — men sæt Dem her, lad mig

høre lidt — må jeg spørge om Herrens

Navn? han havde jo ikke så mange Venner,

at vi ikke —

"

„Nej, nej," den unge Dansker strøg Hånden

over Øjnene, han sad på den vægfaste Lang-

bænk ved Bondens Side — Stuen om ham,

stor og sval, med det sorte Chartol, Væg-

hyldernes Glas og Spinderokken i Krogen, i

de grønne, drivende Løvskygger, den var

ham så hjemlig kendt som fra hans Barndom,

Flemming Cronenwalls Hjem — „nej , nej,

jeg har aldrig, desværre, kendt ham. Kun

hans Digte og — og dem har jeg elsket,

og ham, gennem dem. Og nu vilde jeg

gærne fortælle mine Landsmænd om ham,

hvad han ejer, der er værd for Mennesker."

„Ja, ja," Mans Gustafson ludede forover,

med Albuen på sit Knæ, et Græsstrå drejede

i Munden, han havde båret det med fra

Avisen derhenne
,

„ja , se hans Digte , dem

— det er jo for os kun, som når han talte

til os og — og lyste det op for os , så vi

forstod, hvad — vi aldrig havde forstået

før — ja blot," han nikkede mod Rudernes

lave Felter, „han viste os Granerne og

Sandet derude, ja, så vi så, hvordan de var.

Han ligesom — vækkede os, så vi følte, at

vi var til."

Han tav, med Pandehuden opskudt, lige-

som langt inde i sig selv. Græsfanen hang

ned fra hans Mund, fuld af brune Småfrø.

Der nærmede sig slæbende Skridt udenfor

Døren.
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„Ja, ja endda!" Bonden slog Hænderne mod

Knæet, „detii^retTab for os, det at han døde!"

Den fremmede så på ham — de dybe

Furer i Pandehvælvet, den Hængen af den

skægløse Underkæbe — den Sorg, Flemming

Cronenwalls Død havde voldt denne Bonde,

vidste ingen Helsebod uden Døden.

Døren gik op, derovre mellem Chartollet

og Dragkisten. Et gråt Hoved bukkede sig

ind under den lave Dørkarm, en lang Skikkelse

rettede sig op i Stuen , i grå Frakke med

Tinknapper, med Uldhoser over de tyksålede

Sko. Et Par små Øjne stak den fremmede.

Håret løftede sig i en strid, grå Manke bagud

fra Hovedet, et Par Tjavser var trukken

tværs hen over den skallede, rødbrune Pande.

En smudsket Halsklud daskede ned over den

sorte Bondevest.

„Hm ja — det — det er Pelle Silfver-

Ijud," Bonden flyttede sig lidt på Bænken,

tungt, stadig med sine Tanker henne hos

den døde og altid levende, „om ham har

Herren da nok hørt snakke, når De kender

Flemming Cronenwall?"

Pelle Silfverljud, han — det — var jo

ham, hvis Navn stod foran i Flemming

Cronenwalls Digte, som den, der havde

samlet og udgivet dem efter hans Dod og

tegnet hans Levned i korte, men uforglemme-

lige Træk — Flemmings første Beundrer og

eneste Ven.

Han rejste sig bevæget — hvem havde

elsket ham bedre end han, som havde drukket

Livet hen med ham , holdt hans Hånd i

Døden, stridt for hans Navn, da Døden alt

havde slettet det, i stædig Udholdenhed sendt

Manuskriptbunken fra Forlag til Forlag, fra

Afslag til Afslag, til det endelig lykkedes

ham at få den ud i Kommission hos en

Provinsboghandler i Skåne. Og nu, da

Bogen kom i Oplag efter Oplag, havde han af-

vist alt Honorar, hed det sig blandt Vennerne,

og fastsat Pengene til et Legat for unge og

hårdttrængte Digtere. Men han, levede han

her stadig, efter Flemmings- Død?

„Ja, studiosus Pelle Silfverljud," nikkede

Pelle kort, „hvis da ellers den Herre er her

for Flemmings Skyld?" de små, rottebrune

Øjne bed sig fast i hans, hvasse, rødrandede.

En tilgroet Lugt af Brændevin og Tobak

strammede den Danskes Næsebor, han så i

det grønne Skær Silfverljuds tobaksbrune

Læber, skarpe Næse og store, rødspættede

Kindknokler.

Å Flemming, drak I sammen, I to studiosi

perpetui, her bag Gårdens små Ruder, de

sandhede Sommerdages Ørkendøs, de sne-

tunge Vinternætters Oldtidstien, drøftende

Verdens ældste Visdom og yngste Dårskab

— eller Malkepigens grove Ynder og Brænde-

vinens Bonitet i Boden mellem Granerne nede

ved Stationen, den BrændevinskontroUøren

forgæves snuste om?

„Og De vil skrive om Flemming? ja så!

er De kommen helt hertil, mener De det

vel?" Pelle satte Hænderne i Siden og

mønstrede sindig; den unge Dansker følte

sky, at nu blev han vejet: Turist eller

Digter! „Mens han levede, brød kun jeg

mig om ham — ja, og Mans Gustafson og

Olivia, forstås," han nikkede med det stejle

Hoved mod Bonden , den høje Hårmanke

vippede som et Hulepindsvins Piggeham,

„men nu — . Nå ja, vil De fortælle de

Danske om vor svenske Flemming, så skal

jeg gærne hjælpe Dem, det jeg kan. Nu

kan De jo først komme over og se hans

Kammers."

Han nikkede igen mod Mans Gustafson,

hvis blegblå Øjne under Pandefolderne spør-

gende søgte hans.

Bonden gik, stadig med Græsfanen i

Munden, hen over Gulvet mod et Spiger i

Væggen. Det ligesom skjalv over hans grå

Vesteryg — gik de til dette Kammer som

hine salmesyngende Bønder til Alters —
til Stilheden og Glemslen af Kreaturet og

Skovhugsten ?

Mans Gustafson standsede, halvt vendt mod

Pelle Silfverljud, vuggende på Strømpelæsten.
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„Siger du til til Olivia?"

„Ja vel, ja!" Pelle Silfverljud svang sin

Knokkelskikkelse på Hælen, den lange, stor-

skødede Frakke daskede vidt om ham.

„Olivia," han lindede henne ved Døren med

Hovedet stukket ud, „Olivia, her er en

fremmed, vi vil vise ham Flemmings Kammer,

han vil fortælle Danskerne om ham."

„Ja nu, nu kommer jeg!" skar en spinkel

Stemme udenfor, Suset af et Forklæde, der

kastedes.

Han lyttede, var det et Barns eller en

gammel Kvindes Stemme?

„Se her," Bonden vendte tilbage med en

stor, rusten Nøgle på Pegefingeren, hans

Øjne spejdede mod Døren, „kommer Mo'er?"

„Jo, nu er hun her nok strax," Pelle

Silfverljud klarede Halsen i en lang Rømmen,

halede ned i Vesten og rettede med de let

rystende Fingre ved den sorte Tøjkrave i

Halsen, som en Præst, der skal række

Menigheden Sakramentet.

Døren gik op, og ind listede en lille, bøjet

Kvinde i sid , brun Kjole med Sniptørklæde

over Skuldrene, broderet med røde og grønne

Blomster. Hendes små, brune, venlige Øjne

søgte med et Smil den fremmede. Hun

nikkede blidt og så op på Mans Gustafson,

der ledte med Hånden hen langs Vægbænkens

løvgrønne Skumring efter sin Hue.

„Er du færdig, Fa'er?"

„Ja, ja, Mo'er, ja," nikkede han, tungt.

„Så går vi," Pelle Silfverljud slog Døren

op ud til Gangen, han så den fremmede an,

en sidste, langsom Mønstring, „hm, jeg kan

se på Dem , De er en ærlig Mand. Og så

skal De få Lov at se, hvor Flemming Cronen-

wall boede."

III.

„Ja, her er lidt indelukket, vi forstyrrer

ikke så gerne herovre," sagde Pelle Silfver-

ljud, han strakte sig over det rødmalte Klap-

bord og lempede Haspen løs.

Vinduet knirkede op. Havens Studenter-

nelliker og Valmuer dukkede op i frodigt

Virvar mellem Stikkelsbærbuskene. Granerne

bag Havegærdet mod Landevejen , en ensom

hvid Sky som et Sneglehus. Gøgens grun-

dende Kukken. En Birks Blade raslede

lydløst.

De tre Mennesker stod stille, ret op og

ned , under det lave Bjælkeloft. Konens

Hænder var listet ind i hinanden om Tør-

klædet, gule og små. Mans Gustafson drejede

Strået hurtigt mellem sine Læber. Pelle

Silfverljud knejsede strag, med rynkede Bryn,

som i bøs Vrede.

Duften fra Roserne og Granerne åndede

ind, mildt og kraftigt, i den kalkede Mug-

luft fra Gulvbrædder og Tapet. Gøgen

kukkede og kukkede.

Han så sig om, langsomt og trangt

åndende.

På tværs af den tapetgrønne Væg en rust-

rød Bøsse. Sengens rødmalte Fodstykke

dækte halvt den gamle Kogeovn. En Sime-

stol, en lille Glastavle med: „Forst kors,

sedan krona" , indbundet i vissent hvide

Kornblomster. Klapbordet og en Hallændinge-

stol, mørkegrøn, med Hyndet slidt, så Trådene

hvidnede. En Hængereols få og faldefærdige

Bøger, mest små, med afslidt Forgyldning.

Og dér, ved det blomstrede Forhæng, et

grønsort Billede i en dunkel Træramme.

Døren stod åben ud til Havens Rosen- og

Stikkelsbærkrat. En Bi brummede mellem

de krøgede Frugtstammer; Studenternelliker

og Venusvogne faldt forover i blomstrende

Klynger. En Fingerbøl knejste, ond, med

Blomsternes lilla Slangemunde. Og en Geds

mismodige Brægen mækrede.

Her var han altså kommet ind — han

havde måttet bøje sig, for høj var han —
den Dag da han med Storm endelig havde

brudt med Faderen og hele Stockholm og

harm som en Orne var søgt ned til Syd-

sverrig, til et fornuftigt og landligt Hul og

havde fundet denne Gård her mellem Granerne,

og under Husbondsfolkenes Modstræben selv-

363



Den fortabte Søn

sikkert snakket sig ind i Gården og uden

videre begyndt at indrette sig her i Stuen

— nu Slaget skulde slås, det store, der

skulde bevise de gamle hans indlysende Ret

— Herre Gud, de målte da forstå — —

:

„Nå ja, Fa'r, så smider De mig vel ikke

ud igen, vel? og heller ikke De, Mo'r? De

skal se, hvor jeg er skikkelig! Og Be-

talingen, den kommer vi nok ud af det med

—
- at sige, når jeg først får mig nogle Syle,

for nu — . Ak, den rare Granduft, og så

pæne Roser I har, lille Mo'er! Og Sengen

det — det er noget andet end Pragt-

gemakkerne derhjemme! uf for den Lede,

den Stank af Præster og Konger ! Nej, dette

her, det er et Sted for mig!" —
Danskeren smilte, han kunde høre den så

tydelig, den buldrende Røst ! Pelle Silfverljud

behøvede slet ikke at fortælle det med sin

brændevinshæse Stemme, skrukken som Gedens

derude, mens Mans Gustafson tog Strået ud

af Munden og lyttede med den dybe Fure i

Panden, og Olivias Øjne smilte mildt og

søgte rundt i Stuen for ret grant at huske

Stunden.

„Ja, ja," Pelle Silfverljud nikkede omkring

sig, „Folkene dér, de troede jo den første

Dag, at nu havde de fået en Røver i Huset.

Men da han så næste Dag gik i Marken

med Mans Gustafson, og da han kom hjem,

rørte Grøden rundt for Olivia og ved Bordet

læste Avisen op for jer og forklarede og

dundrede i Bordet og skoggerlo og galede

af Harm — da la' I vist Skeen fra jer og

begyndte at lytte!"

De små, hvasse Øjne stod stille over de

to gamle. Mans Gustafson nikkede, to, tre

Gange, dybt af sit Minde, mens Olivia lo

ømt, med små F'uglekluk, svøbte Sjalet om

sig og så varmt på den fremmede, der

lyttede.

„Og så da han kom trækkende til Huse

med Pelle Silfverljud — ja, ja," Pelle havde

sat sig, forsigtig, i den udskårne Hallændinge-

stol, han lod de knokkelstore Hænder med

de lange Fingre hænge dødt ned. „Mig

traf han i Boden dernede mellem Granerne,

for jeg — ja, jeg var sat ud af Toget, for-

medelst jeg ingen Billet havde, jeg vilde

have søgt hjem til de gamle oppe i Skara

for at forklare dem, at til Embedsmand kan

man ikke læse uden Sul paa Kroppen og

med rødt Oprør i alle Årerne. Sådan som

de havde drømt i deres Snekerhybel. Nå,

men Fanden velsigne den Konduktørsnude,

der hev mig ud — så lærte jeg Flemming

Cronenwall at kende. Men var han ikke

kommen, Flemming, i sit lovlige Ærinde,

efter Brændevin, da havde jeg Stunden efter

dinglet i Granen bag Boden, for nu var jeg

udgået til sidste Trevl og sidste Håb. Men

så — ja, hdn kunde jo gøre døde levende!

Nej, Embedsmand blev jeg ikke, men Flem-

ming Cronenwalls Ven blev jeg. Og det

tæller mer. Selv om de derhjemme døde

uden Begribelse af det — / begriber det!"

Han løftede Brynene let mod de to. Konen

nikkede hurtigt. Mans Gustafson så gennem

Vinduet ud mod Haven og Granerne.

„Ja, Pelle Silfverljud," mælte han sagte,

„og derfor skal du blive her til din Død."

Pelle nikkede, selvfølgeligt!

De tykkindede Roser duftede. Vindues-

brættet var føget fuldt af Valmueblade, som

af røde Konkylieskæl. Birken raslede, blundede

og raslede vågent igen.

„Ja, ja, vi var jo sammen her i elve År,

Flemming havde været her i fire, før han

fandt mig, og nu siden har jeg været her

i ti."

Danskeren skottede hen til de to Hus-

bondsfolk. De stod dér tavse, lyttende,

dukkede i deres Bondedragt, i det udsyede

Sjal og Skjorteærmerne.

Og I to, 1 flittige Husfugle, I nærede

Gøgeungerne! Når I fik Betaling? Jo, af

og til , når et større Honorar uventet indløb

til Flemming, eller Pelle havde fået en usæd-

vanlig fæl, oversat Røverroman godt anbragt,

da fik I Restancer og Forskud — som de
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lånte Ugen efter til mere Svir. Men ellers

— . Og de sidste År, da alle Døre lukkede

sig for Flemming, og Pelle var ene om

Sliddet, da så I aldrig en Skilling mere;

det glemtes helt tilsidst, der var Penge

imellem jer. Da var der kun det store

Hjærtebarn , som de derude vilde ondt, som

sank sammen i hæs Gråd , og rejste sig og

brølte af Harm , og skoggerlo påny over

Hvalpen Syrsans Krumspring, og brat tav

og grundede med Læben fremskudt og ilsomt

gik fra jer uden et Ord , mod sin Dør og

lukkede bag sig - - for så ved Nadvertid at

komme frem igen , mild som en Gud , med

fuldført Hævn: med en svulmende Kærligheds-

tak til Menneskene — da jer Gård åndede

op i en Fest uden Lige, da han sad for

Bordenden og smilte så stille, at det gik jer

til Hjærtet i bævende Fryd for Livet, da

han nynnede for jer ved sit Krus, spiste og

fortahe, trøstede og forklarede, kastede sig

bagover, knipsede med Fingeren og bragte

Stuen rundt jer til at hvirvle som med alle

Regnbuens syv Farver, og Sandet og Granerne

veg, og I ad Regnbuebro agede ret op i

Guds den krystalneste Himmel — til I måtte

slæbe den døddrukne Kæmpe til Hvile under

hans rundelige Velsignelser.

Ja, og Nætterne, når I hørte de staplende

Skridt over Stenbroen, og Syrsan bar sig

ilde i sin Lænke, og du måtte ud af Dynerne,

gamle Mans Gustafson, hæderlige Bonde, og

mens Olivia holdt den blafrende Lygte, i

dine Arme bære dem ind, de drukne Svin,

tilsølede af Bræk og Sand . Dér, mod

det høje Dørtrin , havde Flemming Cronen-

walls Pande længst slået sig til Døde, om
ikke din stærke Arbejdsarm havde tumlet

ham så fast og så ærbødigt.

Han så op mod det grundende Bonde-

ansigt — en fin Sædregn stænkede fra det

drejende Strå ned over det hulslidte Gulv.

Du gode, hæderlige Mand , ejede Trolddommen

sådan Magt over dig, at du glemte dine Fædres

simpleste Levesæt og Præstens fineSøndagsord?

En Flue summede i Vindueskarmen over

Valmuebladcne. — Havde Flemming Cronen-

wall hørt den summe sådan. Sommerefter-

middage i grundende Ørkesløshed her ved

det slidte Klapbord? mens her lugtede af

Sand og Roser, og hans Sjæl stred sin

blinde og tunge Strid med det uformede,

tågestore, der var Livet — Livet, der gjorde

ham til Flemming Cronenwall og lænkede

ham bag denne granfyldte Rude, ved dette

Fluesurr.

I Vægge dér, I véd nok om det, ikke

Mans og Olivia
,

ja selv ikke Pelle Silfver-

Ijud eller dine Digtes Elskere véd — om

de Timer, da du var muttersene, du, Flem-

ming Cronenwall, Amtmandens og Ministerens

forkælede Søn, du håbefulde Ungdom, og

skælvede i fattig Nød og Gråd ind for din

egen besudlede, blinde Sjæl.

Men dér: Sengen —- han vendte sig på

Simestolen — dér løftede han Hovedet, det

nøgne, af Sygdom og Drik hærgede Hoved

og lyttede for sidste Gang, lyttede ud mod

Granernes og Sandets Tien, lyttede ud mod

Horizonten: „Svar dog endelig en Gang, du

Liv derude, du vedblivende, hvem var jeg,

den fortabte Søn?"

Til han lå dér tilsidst, stor og mild, med

sit Paveansigt fuldt af Nøjsomhed og Død

— Flemming Cronenwall, ingen, ingen anden.

Danskeren rejste sig og gik hen til Maleriet

j den brune Træramme, den hastige og grove

Skitse af det Ansigt, der havde været Flem-

ming Cronenwalls. Han kendte det så inder-

ligt fra Gengivelsen foran i Bogen, men her

hang Originalen, her hvor Manden selv havde

siddet og nådigt ladet sig male af en af de

få unge , der alt i hans Liv havde følt sig

som hans Brødre i Kampen for det nye

Had og den nye Kærlighed, for det nye

Menneskeliv : Yngve Hallongreen.

Ja, du Ansigt, svar mig på det Eneste:

hvei)i var du? og til hvad var du, du med

Sjælens Melodi, her i dette Liv af hæderligt

Arbejde og nøjsomt Gavn?

365



Den fortabte Søn

Flemmings svære Ansigt bøjede sig lidt

frem fra den grønsorte Baggrund. Den

vældige, nøgne Pande tårnede sig med de

dunlette Bryn over Øjnenes prikkesmå Smil,

Næsen kløftede sig vejrende ned over den

sammensnerpede Mund og den kantede Hage.

Et rødt Skæg bugtede sig som en Egernpels

om de tunge Kæber. En tyk Hånd pressede

mod en Egeknippel.

Stor og sæl sad han dér — med Grådens

Angst i Øjenkrogene og Mundvigen: hvem,

å, hvem er jeg?

Pelle Silfverljud fortalte nu om Københavner-

Forlæggerens lille Tøs, som den Gang, da

Flemming efter Afslag fra samtlige Sverrigs

Forlag havde forsøgt sig hos en Forlægger i

Danmark og vandrede afvist og slagen bort,

havde stirret på ham og hvisket: „Fa'r, dér

gik vist en rig og mægtig Mand!"

En rig og mægtig Mand — ja, Flemming,

Flemming, Barnet og Bonden, de så dig,

som den du var, du som for Verden , og

dig selv, kun var den fortabte Søn

!

Å men —
Han vendte sig om mod de tre, hvis Øjne

dvælede i stille og ærbødig Skuen på det

værdige og bange Ansigt dér, Hjærtebarnet

og Høvdingen, den døde.

Og det brast fra hans Mund af Nød, for

ham selv, for dem alle.

„Ja — men hvad var Flemming Cronen-

wall da egentlig?"

„Hvad? ih
—

", Pelle Silfverljud rejste sin

Knokkelskikkelse, stragt, med de store Hænder

haget fast i Frakkeopslagene, „han var For-

klaringen, simpelthen!"

„Forklaringen?" den unge Digter så be-

drøvet på ham. Ja, tal til mig om vort

Kald i Livet, vi uden Moral og Pligt!

„Ih, på: hvorfor vi lever!" nikkede Pelle

kort. „Ikke sandt, I to?" han så på Mans
Gustafson og Olivia.

Bonden tog Strået ud af Munden og

nikkede, fast, to, tre Gange:

„Ja, ja, var han ikke kommen til vor

Gård, da havde jeg ikke kendt til Glæ-

den."

„Nej, Fa'r, og ikke til Sorgen heller,"

Olivia svøbte Hænderne i sit Tørklæde og

så taknemmeligt og varmt hen på det store,

spørgende Ansigt.

„Nej, Mo'r, men del var først, da han

døde," sagde Mans Gustafson sagte og så

på sin Strømpesok.

Danskeren løftede Øjnene mod Flemming
— fik du nu dit Svar, og vi alle, vi fattige

og fornægtede?

,,Dér kan De se — : det er jo kun en

ringe Ting, men De holdt af ham, af hans

Vers mener jeg, og de var jo ham — den

Pen, han rablede dem ned med."

Pelle Silfverljud vendte sig om , tøvende,

han havde stået med Ryggen til, bøjet over

Klapbordet. Han holdt i sine snusbrune

Fingre, så varligt, et Rørpenneskaft med en

Stump rusten Pen.

„Kan De se, det sidste Blæk sidder endnu

på."

Han holdt den op foran sig, halvt for-

legen, de små Øjne mønstrede det grønskidne,

skimlede Blæk.

„Den fandt Olivia her på Gulvet, da vi

havde båret hans Lig ud. Den var vel

trillet fra ham, da han havde skrevet sit

sidste Digt, De husker nok, det, de siger, er

det største. Hm ja," han lagde forsigtig

Penneskaftet ned på det nøgne Bord ved

Stenblækhuset, „— w/V gjorde han nu til

Menneske."

Ja — just til Menneske, ikke Minister, ikke

Bonde, men Menneske — Digteren, det

menneskeligste Menneske — —
Han vendte sig på Tærsklen og så endnu

en Gang tilbage.

Valmuebladene i den nu lukte Vindues-

karm brændte som Blodsdråber i den lave

Sol. Sandvejens sene Bugtninger rødnede.

Birkens ilende Blade blinkede bag Ruden.

Men Blækhuset tronede lukket på sin Plads

med Penneskaftet lænet på sig. Her var

fuldbragt herinde. Tapeterne og Træmøblerne

stirrede tavse mod hinanden. Han, som sad

her, havde rejst sig og var gået ud, for

aldrig at komme igen. Men derude var

stadig Graner og Solskin. Og de tre her

var Flemming Cronenwalls Arv.

Pelle Silfverljud lukkede Døren i for det

tætte, røde Aftensolskin og drejede Nøglen

om. De stod mellem Havens Bonderoser, i

Hverdagens Sand igen.

— Han vendte sig nede på Sandvejen og

så sig for sidste Gang tilbage.

Deroppe, over alle de tætte Grantoppe,

stod Tvihoga Gård mellem sine Bjærgfyr og

Birke, ode og stille.

Pelle Silfverljud, hvis lange Skikkelse havde

vinket Farvel ved Flagstangen med et rød-

rudret Tørklæde, var nu gået ind. Nu var
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alt atter lukket, med sorte Tage og blanke

Ruder, lukket sammen om sit Minde, sin

Storhed, sit Liv.

Og Skovskaden skændte mod Aftensolen.

IV.

Han gik langsomt op ad de isgrå Granit-

trin. Hans Sko tonede under de skumrende

Hvælvinger. Gennem de kirkehøje Ruder så

han Torvets Lindekroner og Domkirkens

Tårne, store som Fjælde.

Her residerede altså Flemming Cronenwalls

Forældre, i deres Alderdoms Palæ.

Han lyttede. Nu Trinenes Ekko var run-

get hen under de mørke Stenbuer Døds-

stilhed derude på Universitetsbyens Torv og

Gader. Dødsstilhed i dette Hus, koldt og

højt.

Ak, Flemming Cronenwall, hvad Brug

havde man her for Forklaring? Her skulde

kun ties og handles.

Han så ned ad Trinenes svære Flager.

Han så Flemmings Bjørneskikkelse entre op

ad dem. Og han smilte.

Men fjærnt hørte han i sine Øren Træ-

trappen på Tvihoga knage under hans Vægt,

så takkende hjemligt.

Men Forældrene — hvordan skulde han

forklare dem — ? hvad skulde han fortælle?

Lugten fra Gården dér, den var ukendt som

Flemming selv i hans Forældres Hus.

Han trak i den svære Smedejærnsring

foran Dørhvælvet, stod ventende på Måtten

og så ned ad de blanke Granitblokke, der

svandt i det svale Mørke, de fædrene Trin,

Flemming var vandret ned ad, da han gik

til sin Verden og sit Virke.

Hvordan skulde han tale til Forældrene

om den fortabte Søn?

Tjenertrin svippede indenfor. Døren knagede

tungt op. —
Han sad på Fløjlstaburetten og så Faderens

Ansigt, så gustent af Aftenhimlens Skær

gennem de gyldne Gardiner — Hårets grå

Fjer, de spørgende Øjne, de kummerfulde

Kinder. Moderen, der lænede sig mod Mandens

Stoleryg, spinkel og sort, med det ventende,

spændte Ansigt i den stramme Kniplings-

krave.

Et Taffelur dikkede rapt inde i Mørket

ved Marmorkaminen. I det store Bur bag

Palmerne flagrede et Par tropiske Fugle, som

Ildgløder gennem Tusmørket.

Han hørte sin egen Stemme, så svag under

det tomme Loft, hurtigt og knapt fortællende

det, han vidste dog aldrig kunde forstås.

Og de tav dér foran, de to, som havde

født den Sjæl til Jorden, om hvem han for-

talte, lyttende til denne fremmede, der skulde

belære dem om deres eget Kød og Blod,

om hans Liv og Død, levet og døet mellem

ukendte Mennesker, i et uset Land.

Den unge Dansker tav og rørte sig lettet,

nu havde han holdt sit Løfte, nu kunde han

rejse sig og gå, bort herfra.

„Halfdan, hørte du det," Fruen bøjede sig,

lydløs, over Mandens Skulder, „hørte du det:

at de gemmer hans Pen, med Blækket på?"

„Ja, ja!" Ministeren nikkede hen for sig,

grundende, „jeg hørte det."

Så så han op, det strenge, magre Ansigt,

furet af Alvor og Flid, han bøjede den stejle

Nakke

:

»Vi takker Dem, min Herre, for Deres

Meddelelser om vor Søn."

„Og for —•," Fruens Øjne listede op på

ham, skumringsbævende, hun holdt sin Arm
slynget om Mandens Stoleryg, „for Deres

Kærlighed til Flemming."

Faderen sad et Øjeblik, stiv.

„Ja, for Deres Kærlighed til Flemming,"

han bukkede atter sin Nakke. —
— De havde gemt hans Pen, med

Blækket på!

Han smilte vemodigt hen for sig, mens

han i hurtige Sæt hoppede ned ad Granit-

trinene.

Nu sad de deroppe mellem Palmerne og

de tropiske Fugle i den skumrende Sal, ved

den åbne Kamin, ensomme to, og stirrede

hen for sig med grundende Øjne.

Hvem var han da, at de havde gemt hans

Pen?
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EN GRØNLANDSK KUNSTNER
At Provst for Grønland SCHULTZ LORENTZEN.

Steffen

Møller.

En grønlandsk Kunstner.

Man har hørt de Ord før i denne

Sammenhæng, men altid kun som et Ud-

tryk for, hvad et primitivt Naturfolk

elier i hvert Fald enkelte Personligheder

i et saadant kan 3''de. Man har sét de-

korative Mønstre, Tegninger og skaarne

Billeder, udførte af grønlandske Eskimoer.

Men Tiden og Udviklingen har med-

ført, at Ordene ogsaa kan tages i almin-

delig europæisk Betydning, Paa Grønlands

Vestkyst er de oprindelige eskimoiske

Kunstformer forsvundne eller tilbagetræng-

te sammen med den oprindelige natio-

nale Kultur. Spørgsmaalet har kun været,

om der overhovedet var en Mulighed

for, at europæiske Kulturværdier i deres

Sted kunde indoptages af den blandede

Befolkning.

Der er ingen Tvivl derom. Paa dette

Punkt er allerede de Tegninger, som her

er reproducerede, et fuldgyldigt Bevis.

Det er en indfødt Grønlænder Steffen

Møller, en ung Mand af blandet Slægt,

der har indført disse Tegninger. Han
har opholdt sig i Danmark en Vinter

for at oplæres til Billedreproduction i

Paullis Anstalt, men den længste Tid

var han syg og bundet til en Hospital-

seng. Anden Oplæring fik han aldrig.

Han gik i Skole hos sit eget utrættelige

Arbejde. Hans Tegninger bærer Præget

deraf. Men de grønlandske Egenskaber,

der i særlig Grad betinger en Kunsty-

delse, besad han i fuldt Maal, Fortrolig-

hed med Natur og Menneskeliv, en skarp

ægte lagttagelsesævne og Modtagelighed

for de enkleste Bevidsthedsindtryk.

Drenge, der

lebcr paa Ski

Tegning af

Steffen Moller.
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En grønlandsk Kunstner

Dertil havde han en ophøjet Følelse

af de Krav, Kunsten stillede til Kunst-

nerens Arbejde. Det var med en egen

stædig utrættelig Taalmodighed, han kun-

de blive ved og blive ved uden at gaa

paa Akkord med sig selv og sine Om-
givelser. Idealet stod højt for ham og

han kendte sin egen Begrænsning.

Han har udført en hel Del Skizzer med

og uden Farver, som findes spredt blandt

hans Venner. Der er rene Begynder-

arbejder iblandt, men ogsaa Ting, som

vidner om, hvad han kunde have naaet,

om han havde levet. Naturligvis er det

det egentlig grønlandske, der er det

værdigivende i hans Production. Der er

adskillige, og deriblandt fremragende

Kunstnere, som har forsøgt paa at skil-

dre det eskimoiske. Der er i deres Bille-

der, Eskimodragter og arktiske Natur-

omgivelser, der er ogsaa — og det tit

indtil Karikatur — gjort Rede for de

særlige eskimoiske Ansigts- og Legems-

former. Men det er aldrig bleven levende

Eskimoer. Steffen Mollers Grønlænder-

børn her er levende. Det er Tegninger

til en grønlandsk Stavebog og han havde

stor Interesse for dette Arbejde. Den lille

Pige, som tæller paa Fingrene; Teltplad-

sen med den kommende Konebaad; Dren-

gene, der løber paa Ski og Børnene om-

kring Juletræet ; alt er saa ægte og egent-

ligt grønlandsk.

Steffen Møller er død i Aar. Han har

med sin kærlige Personlighed, sin natio-

nale Selvfølelse og sit rige Initiativ ud-

rettet mere end nogen anden endnu for

at løfte sit P'olk, som han elskede. Kun
hans Tegninger kan bringe ham i en vis

Rapport til Danmark, som dog maaske

derigennem kan faa en Følelse af, at

der er Værdier i Grønlænderne, som for-

tjener at fremhjælpes. Kunde det ske,

vilde Steffen Møller selv mene, at et Maal

var naaet.

Disse Tegninger til den grønlandske

A B D har Steffen Møller ved Testamente

skænket sine Landsmænd.
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DE ENGELSKE VALG
Af Dr. phil. Arthur Christensen.

DEN engelske Krise er en Begivenhed af

Verdensbetj'dning , baade politisk og

økonomisk. Spørgsmaalet om det engel-

ske Overhus' vedvarende Eksistens som

selvstændig Magtfaktor er jo noget andet

og mere end et formelt statsretligt Problem.

Parlamentarismen er jo ikke et for Tid og

Evighed fastslaaet Princip , men en Etape i

den aldrig standsende Verdensudvikling og

saaledes selv underkastet Udviklingens Lov.

Det engelske Parlament er blevet kaldt „Par-

lamenternes Moder", og det er det ogsaa i

den Forstand , at dets rodfæstede Prestige

har holdt mange vildfarende Døtreparlamenter

oppe. Det engelske Parlament har udøvet

og udøver stadig en umaadelig Suggestion,

der bærer Parlamentarismen Verden over.

Grunden hertil er den, at det engelske Par-

lament er vokset ud af selve Folket; Eng-

land er det eneste Land , hvor Parlamenta-

rismen i moderne Forstand har historisk Rod.

Derfor har de uhyggelige P'ænomener, som

i andre Lande har ledsaget den kunstigt ind-

podede Parlamentarisme, hensynsløs Parti-

egoisme, Begunstigelse af Middelmaadighe-

derne paa Dygtighedens Bekostning, demo-

kratisk Korruption osv., ikke i kendelig Grad

inficeret Englands politiske Liv. Den Dag,

da Verden taber Agtelsen for Englands Par-

lament, vil Parlamentarismen være dødsdømt

og Verdensudviklingen vil komme til at søge

nye politiske Former. Mod en saadan po-

litisk Dekadence i England er Overhuset som

den historiske Traditions Bevarer det na-

turlige Værn, og denne Rolle kan Overhuset

kun spille, saa længe det ikke er reduceret

til en magtesløs historisk Kuriositet.

Det af Finansminister Lloyd-George op-

stillede Budget — det „socialistiske" Budget,

som de Konservative kaldte det, — indeholdt

forskellige, navnlig for Jorddrotterne tyn-

gende Skatter, som Overhuset nødig vilde

gaa med til. Men det principielle Strids-

punkt var det, at Regeringen for at sikre

Gennemførelsen af disse i Landets økonomiske

Forhold saa stærkt indgribende Reformer

havde indsmuglet dem paa Finansloven, som

Overhuset efter hævdvunden Praksis hverken

kunde forkaste eller ændre. Overhuset valgte

da den Udvej, hverken at ændre eller for-

kaste Budgettet, men at gøre sit Samtykke

afhængigt af, at en Appel til Folket faldt ud

til Fordel for Lloyd-Georges Finanslov.

Overhuset havde saaledes faktisk fremtvunget

en Underhusopløsning, og de Liberale gik til

Valg paa Parolen: Gennemførelsen af Bud-

gettet og Gennemførelsen af saadanne Forfat-

ningsbestemmelser, der trak snævrere Grænser

for Overhusets Magt, specielt ved en mere

eller mindre kraftig Indskrænkning afdets Veto-

ret. De Konservative (Unionisterne) var hen-

viste til Defensiven. Vel forsøgte den gamle

Chamberlain atter at gøre sin store Tanke,

Tarifreformen, til de Konservatives Kamp-

parole, og den hidtil tøvende og forsigtige

Balfour, de Konservatives Fører i Under-

huset, bekendte endelig aabent Kulør som

Beskyttelsesmand ; men foreløbig genlød Lan-

det i den Grad af de liberale Agitationsraab

om Budgettet og Kampen mod Overhuset,

at der ikke syntes at være Chancer for, at

Tarifreformen kunde skaffe sig Ørenlyd.

Ved Siden af de to store Hovedpartier

var der nogle mindre Grupper. Arbejder-

partiet — der repræsenterer en mindre dok-

trinær Art Socialisme end tilsvarende Partier

paa Fastlandet — havde i de store Hoved-

punkter Interesser fælles med de Liberale. De

irske Nationalister, der førtes af Redmond,

saa i Overhuset den store Hindring for Reali-

sationen af deres Livssag, Home-Rule. Begge

disse Partier stod saaledes i Valgkampen som
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de Liberales naturlige Forbundsfæller. Saa-

ledes var i store Træk Situationen, da Val-

gene begyndte den 14. Januar 1910 med

Nomineringen af en Del Kandidater, der var

blevne opstillede uden Modkandidater og der-

for betragtedes som valgte uden Afstemning.

Den første, der saaledes blev valgt, var Jo-

seph Chamberlain.

I det gamle Underhus havde Parti-

stillingen umiddelbart før Opløsningen været

følgende: 373 Liberale, 168 Konservative,

83 irske Nationalister og 46 Medlemmer af

Arbejderpartiet. Valgene begyndte særdeles

gunstigt for de Konservative. Straks den

første egentlige Valgdag fik de 43 Kandi-

dater ind (de Liberale 37, Arbejderne 6,

Nationalisterne 5). Forholdet var noget lig-

nende i de nærmest følgende Dage. De

Konservative havde aabenbart i høj Grad

vundet Terræn siden 1 906 ; dog var Frem-

gangen ikke saa stor, som de havde haabet,

navnlig var Valgene i Londen, hvor de fik

33 af 59 Mandater, dem en Skuffelse. Man

saa snart, at Tanken om en konservativ

Majoritet, der var stærk nok til paa en Gang

at byde Liberale, Arbejdere og Nationalister

Trods, i hvert Fald maatte opgives. Val-

gene i Grevskaberne, der nu tog deres Be-

gyndelse, blev imidlertid en glædelig Over-

raskelse for Unionisterne. Det viste sig, at

Chamberlains Toldpolitik havde vundet langt

større Tilslutning paa Landet, end man havde

ventet. Det er overhovedet en Kendsgerning,

som Politikerne ofte er tilbøjelige til at

overse, at rent politiske Spørgsmaal ikke

længere spiller den Rolle som tidligere, at i

hvert Fald i Lande med en politisk modnet

Befolkning Leddelingen mer og mer foregaar

efter økonomiske Linjer. Chamberlains Tanke

havde været den foryngende Kraft for Partiet.

Valgene i de sikre liberale Kredse ud-

lignede nu efterhaanden Forholdet mellem de

to Hovedpartier, og da midt i Februar de

sidste Resultater indløb fra Orkney- og Shet-

landsøerne^ stod de næsten lige. I det nye

Underhus har de Konservative 27 3 Mandater,

de Liberale 27 5, de irske Nationalister 82 og

Arbejderpartiet 40.

Da Kampen var forbi, herskede der

egentlig en trykket Stemning i alle Lejre.

De Liberale havde mistet 98 Mandater, Ar-

bejderpartiet 6, Nationalisterne havde mistet

1 , og der var fremkommet en alvorlig

Spaltning i deres Rækker, idet en lille

Gruppe af Irlændere paa 1 1 Mand under

O'Briens Førerskab stillede sig stærkt radi-

kalt og ikke vilde vide af nogen Alliance

med de Liberale. De Konservative havde

vundet 105 Mandater, men var ikke stærke

nok til at tage Regeringens Ansvar. Over-

alt var der en Følelse af, at man var kom-

met til et dødt Punkt. De Liberale hævdede,

at Regeringspartiets Politik havde faaet et

TiUidsvotum fra Folket, idet baade Arbejder-

repræsentanterne og Nationalisterne Var valgte

paa den liberale Parole: Kamp mod Over-

huset. Faktisk havde Regeringspartiet paa

denne Basis en Majoritet paa 124 Stemmer,

men det var blevet ganske afhængigt af Ar-

bejdernes og Irernes Naade og fik straks

denne Afhængighed at føle. Og snart be-

gyndte Koalitionen at gaa løs i Fugerne.

Irlænderne er Protektionister, Tilhæn-

gere af Told paa Landbrugsprodukter. Na-

tionalisterne savner saaledes ikke Tilknyt-

ningspunkter til de Konservative. Lloyd-

Georges Budget er dem usympatetisk, og de

vil kun gaa med til det mod, at Regerings-

partiet virkelig vil føre Kampen mod Over-

huset saa effektiv, at Overhuset sættes ud

af Spillet og Home-Rule muliggøres. De

presses yderligere af Konkurrencen med

O'Briens Gruppe og af Hensynet de ameri-

kanske Irer, af hvem de er finansielt af-

hængige, til at skrue deres Fordringer til de

Liberale op. Det var heller ikke uden Be-

tydning, at Dublins Handelskammer vedtog

en enstemmig Resolution mod Lloyd-Georges

Budget. Nu var Spørgsmaalet, om Budgettet

eller Overhusets Veto skulde behandles først
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i den nye Samling. Budgettet maatte i hvert

Fald, for at større finansielle Kalamiteter

kunde undgaas, være ført igennem inden Fi-

nansaarets Udløb den 31. Marts. Men hvis

man behandlede Budgettet, før man fratog

Overhuset dets Vetoret i finansielle Sager,

maatte man sende Budgettet til Behandling

i Overhuset, og derved vilde man give dette

et Vaaben mod Underhusflertallet. Derfor

holdt navnlig Irlænderne paa, at Vetoet

skulde behandles først.

Medens den liberale Presse drøftede

dette Dilemma, og Kabinettet holdt Møde i

London, erklærede Redmond den 10. Februar

paa et Møde i Dublin, at hans Parti kun

vilde yde Regeringen sin Støtte paa Betin-

gelse af, at Asquith havde sikret sig Ga-

rantier fra Kronens Side for, at en Over-

husreform ikke strandede i Overhuset (d. v. s.

Løfte om en Masseudnævnelse af liberale

Peerer), og at et Home- Rule- Lovforslag i

nær Fremtid vilde blive fremlagt i Under-

huset.

Under denne Situation traadte det nye

Underhus sammen den 15. Februar. Dets

Tid optoges i de første fem Dage af For-

mandsvalg, Medlemmernes Edsaflæggelse og

lignende formelle Forretninger. I denne

Mellemtid herskede der Forvirring, næsten

Panik i den liberale Lejr. Havde Asquith

faaet Garantier af Kongen? Skulde Bud-

gettet eller Vetoet behandles først? Kunde

man gøre Regning paa Irlænderne? Alt var

Uvished, og Regeringen forholdt sig tavs.

Den 17. erklærede en af Arbejderpartiets

Førere, Barnes, at Asquith ikke hos Kongen

havde faaet de fornødne Garantier. Ar-

bejderpartiet kunde ikke gaa med til at lade

Forhandlingerne om Budgettet gaa forud for

Forhandlingerne om Overhusets Vetoret; hvis

det var nødvendigt, at Partierne skulde skil-

les, maatte det helst ske snarest. Talte Bar-

nes her paa egne Vegne eller for F^artiets

Regning? Meningerne var delte.

De Liberales Humør var langt nede, da

Kong Edward VU. den 2 1 . Februar læste

Trontalen op for det forsamlede Parlament,

og det var saare langt fra, at Trontalen og

den første Dags Adressedebat bidrog til at

bringe det i Vejret.

Trontalen erklærede om det brændende

Spørgsmaal, at der vilde blive fremsat Lov-

forslag til Ordning af Forholdet mellem de

to Huse, hvorved Underhusets uindskrænkede

Myndighed med Hensyn til Finanserne og

overvejende Indflydelse paa Lovgivnings-

arbejdet vilde blive sikret, og Overhuset vilde

faa den Opgave overfor Lovgivningen paa

upartisk Maade at optræde som initiativ-

tagende og reviderende Myndighed og som

Vogter af det Bestaaendes Interesser. Asquith

kommenterede denne korte Antydning derhen,

at Budgettet atter vilde blive forelagt og

vilde faa tilbagevirkende Kraft ; det vilde blive

vedtaget før Paaske, men ikke blive sendt

til Overhuset, før Underhuset havde ved-

taget en Resolution angaaende Forholdet

mellem de to Huse. Denne Resolution vilde

angive Linjerne for det Lovforslag om Over-

husets Vetoret, som vilde blive forelagt efter

Budgettets Vedtagelse. Asquith havde ikke

søgt eller faaet Garantier hos Kongen, da

det var de ansvarlige Ministres Pligt at holde

Kongen udenfor Konflikterne. Kabinettet

vilde imidlertid staa og falde med de to

Hovedspørgsmaal , Budgettet og Veto-Resolu-

tionen.

Med største Spænding ventede man Red-

monds Udtalelser hertil. Situationen var jo

nu bleven saa mærkelig, at Liv og Død for

Kabinettet afhang af, hvilken Stilling Ir-

lændernes Fører vilde indtage. Redmonds

Ord klang nærmest som en Dødsdom. Han

gentog sit Forlangende om de Garantier, som

Asquith netop ikke kunde give. Han be-

tragtede en Lov om Indskrænkning af Over-

husets Vetoret som ensbetydende med Home-

Rule. Under hele Valgkampen havde det

været den almindelige Mening, at Regeringen

vilde fordre Garantier af Kongen og domis-
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sionere, hvis Kongen skulde vægre sig ved

at give disse. Den anden Udvej, som Re-

geringen havde, at indbringe Budgettet i

Underhuset, før det irske Parti var tilfreds-

stillet, eller før man havde givet det Sikker-

hed angaaende Vetoloven, vilde ikke være

ærlig Politik. Lod Premierministeren sig give

Sikkerhed af Kronen for, at Forslaget om

Vetoretten virkelig blev Lov, vilde Irlænderne

stemme for Budgettet. Men de vilde ikke

stemme jfor Budgettet for maaske at opleve

den Farce, at Regeringen indbragte et Veto-

Lovforslag, om hvilket den forud vidste, at

den ikke kunde gøre Regning paa, at det

nogensinde blev til Lov.

Man forstod nu Grundene til Regeringens

Tavshed i Ugen før Trontalen. Kronen

havde aabenbart under den usikre Partistil-

ling sat sig imod Tanken om et „Pairschub",

og Asquith søgte nu at manøvrere mellem

Skærene. Men Irlænderne forlangte en Po-

litik efter klare Linjer. Asquiths Position

var kendelig svækket efter Trontalen, om

end Arbejderpartiet indtog en forholdsvis

velvillig Holdning.

Ingen ved i det Øjeblik, da dette skrives,

hvor det hele bærer hen. Da de Liberale

under skingrende Fanfarer sejrssikre gik i

Leding mod Overhuset, manede de Kræfter

frem, som de ikke kunde magte, og skabte

en Situation, i hvilken de to store Partiers

hver for sig klare og maalbevidste Politik

vil blive voldgivet uberegnelige og ubestemme-

lige Faktorer. Chancerne for, at Asquith kan

faa Kronens Støtte til den radikale Politik,

af Overhuset. Men efter Lloyd -Georges

Bravader og hele den Maade, hvorpaa de

Liberale har engageret sig i Kampen mod

Overhuset, vil en saadan Falliterklæring være

ødelæggende for Partiets Prestige. Irlænderne

kan i Overbevisningen om, at Home-Rule

ikke denne Gang lader sig realisere, vælge

det fra deres Standpunkt næstbedste og slutte

sig til de Konservative med en protektionistisk

Toldreform som Program. De Konservative

vil derved faa en afgørende Majoritet, og

Balfour vil komme til at danne Regering;

men denne Regering vil være meget svag,

og Irlænderne kan gøre deres Hjælp afhængig

af Opfyldelsen af Fordringer, som de Kon-

servative vanskeligt kan gaa med til. Ende-

lig kan det komme til en ny Underhus-

opløsning. Denne Udvej staar jo under alle

Omstændigheder aaben. Men Arbejderpartiet

vil nødig have Nyvalg, da dets Krigskasse

er tømt, Redmond frygter for, at O'Brien

skal vokse ham over Hovedet ved nye Valg,

og de Konservative ser vel i hvert Fald helst,

at nogen Tid gaar hen først, og at de

Liberale faar Lejlighed til at køre Skuden

dygtigt fast til Skade for deres Kredit blandt

Vælgerne.

Opfyldes Unionisternes Ønsker i saa Hen-

seende, vil nye Valg maaske kunne give en

forholdsvis solid, rent konservativ Majoritet,

og den gamle Chamberlain vil da maaske

endnu før sin Død kunne se sin Kongstanke

ført ud i Virkeligheden. Thi en solid kon-

servativ Regering vil først og fremmest have

Tarifreformen som Bannermærke. Men en

taa Rroneiib oiwnc ui »-n-ii mv^n^^A.w . «
,

som alene kan holde Regerings-Koalitionen protektionistisk engelsk Pohtik vil have en

sammen, synes for Øjeblikket ikke store, saa indgribende Betydning for vort ege

De Liberale kunde ganske vist slaa en Han- økonomiske Liv, at der er al Grund fo os

del af med Unionisterne, der ikke er uvil- til at skænke Begivenhedernes videre Ud-

lige til at gaa med til en moderat Reform vikling i England Opmærksomhed.
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FORAARSBEBUDERNES FORLØBERE
Af Skoleinspektør R. C. MORTENSEN.

TRE af Kalenderaarets Maaneder

forud for den første af dem,

fuldtud skal have Lov til at kalde

faar

der

sig

Foraarsmaaned , og tre Fugle er der, som i

disse Maaneder kommer hjem fra Vinter-

kvarteret og bliver Forløbere for de Træk-

fugle, der skal have Lov til at kalde sig

Foraarsbebudere. —
- Lærkens, Stærens og

Vibens Røster, det er den Trio, hvormed

Foraarsconcerten indledes

!

Efter gammel Folketro ligger Lærken om

Vinteren nede i Jorden ; men Kyndelmisse,

altsaa den 2den Februar, om ikke før, maa

den op oven Mulde for at synge sin første

Sang, og Meningen dermed er, at den skal

hjemkalde de Fugle, der har Vinterkvarter i

fjerne Lande.

Jeg har i mine unge Dage fundet Enkelte,

der troede Broderparten af, hvad der af den

Slags er overleveret os som Rester af gammel

Folketro; nu skal man vel sagtens have van-

skeligt ved at finde saadanne Folk, men saa

Meget ligger der til Grund for Folketroen,

at paa det agerdyrkende Land er Lærken

som Regel den første af de hjemvendende

Fugle.

Den, der har levet sig sammen med Naturen,

ved meget vel, at Lærkens Tilsynekomst ikhe

betyder: Nu faar vi Foraar! men han finder

det alligevel oplivende at høre den lille Fugl

synge ude over de vinternøgne Agre, og

derfor hilser han Markens Sanger med et:

Velkommen Lærkelil! Steen Blicher skildrer

i sin berømte Digtsamling „Trækfuglene",

der i Forbigaaende sagt ingenlunde er saa

meget Naturconcert, som den siger sig at

være, overmaade smukt de Tanker, der hos

mangt et følelsesfuldt Menneske vækkes, naar

Lærken første Gang høres, „medens Frosten

lukker Søens Bryst" :

„. . . Syng ligevel, Du vakre Digter!

„Du spaar saa skønt!"

Sangen kan oplive ved Contrasten mellem

den og de Omgivelser, i hvilke den bæres

frem, thi

„ i Vinterstormen just

,man synger bedst om Somrens Zephyrpust —

"

og engang bliver det jo da Sommer, og da

vil Lærkerne synge allevegne over de bugnende

Marker. Foreløbig ser man kun en enkelt

hist og her. Der kan gaa fjorten Dage eller

mere fra den Dag, da man ser den første,

og indtil den næste viser sig. Derefter bliver

Mellemrummene kortere og de ankommende

Lærkeflokke større. Som et Exempel paa, hvor-

ledes Ankomstforholdene kan tage sig ud, kan

Magister Winges Optegnelser fra 1906 tjene.

Usædvanlig tidligt, nemlig den 21de Januar,

kom Lærken det Aar til hans Enemærker i

Københavns nærmeste Omegn, men ikke før

en Maaned efter, nemlig den 28de Februar,

kom nye til. Nogle slog sig ned paa

Markerne og begyndte derfra deres Sange,

andre vilde ikke ned her, men fløi videre.

Efter den lange Pause fra 21de Januar til

28de Februar fulgte en ganske kort, thi

allerede i de første Dage af Marts var der

igen trækkende Lærker i Luften, om det end

kun var faa. Saa den 5te Marts kom der

et meget stort Træk : Her og der saa man

Lærkerne flyve enkeltvis, andre Steder kom

de i Flokke, og de fleste stilede mod Nord-

ost. Trækket vedblev den 6te, 7de og 8de;

saa kom der en lille Pause, men den 18de,

en Dag paa hvilken særlig mange Fugle af

forskellige Arter var paa Farten , blev der

mange Sanglærker at se. I April maa saa

deres Indvandring være afsluttet.

En Del af dem , der trækker, gaar ikke

lige løs paa deres Bestemmelsessted , men

lader sig for en Tid af ugunstigt Veir jage

noget tilbage; men kommer der saa en Dag,

der er dem gunstig, gaar det atter fremad.

Flokkenes enkelte Individer flyver i rigelig
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Afstand fra hinanden, og de snakker sammen,

hvis de ikke ligefrem synger og jubler uden

at tænke paa, om Nogen hører dem eller ei.

Det er tydeligt at mærke, at det er Øie-

blikkets Jubel, der fylder dem, Glæden over

at flyve, at se sig om, at stile fremad og

atter frem. Mange Mennesker kunde trænge

til at tage Lære heraf: Hvor kan det være

bedrøveligt at gaa ud i den fri Natur sammen

med Folk, der tager alle Hjemmets Sorger

og Besværligheder med sig og uafladeligt

taler om dem i Stedet for om det, man ser

og hører rundt om sig. Som om man ikke

netop gaar ud for at forfriskes ved at suge

Næring af det Nye

!

Men Fuglene kan, som andre Reisende, faa

uventet Besøg af Sorger og Bekymringer,

— de kan naa ogsaa den, der ikke selv tager

dem med sig. Rovfugle, Snarer, Bøsser og

Uveir, ikke mindst det sidste, er de trækkende

Fugles Fjender. Rovfuglenes Efterstræbelser

gaar — til Held for Trækfuglene — mest

ud over de syge eller de udygtigste Individer,

Uveiret derimod kan i langt større Maale-

stok gøre det af ogsaa med de sunde og

stærke.

Rundt om ved Kysterne og ved Grundene

er der Fyrtaarne og Fyrskibe. Dem flyver

Fuglene forbi, naar de ved Nattetid i godt

Veir trækker afsted. De ænser slet ikke

Blussene. Men bliver Veiret mørkt, og Himlen

overtrækkes med Skyer, eller naar det bliver

taaget og regnfuldt, flyver mange Fugle mod

Fyrene som Møl mod den tændte Lampe, og

der omkommer paa den Maade store Mængder.

Lærkerne og Stærene hører til dem, det i

størst Tal gaar ud over. 1906, da Lærkerne

saa tidligt sporedes ved Kjøbenhavn, sporedes

de ogsaa stærkt ved Fyrene. I Januar faldt

de der den 25de, 27de. 28de og 29de; i

Februar faldt de paa 14 af Maanedens Dage,

i Marts paa 10 og i April paa 5. lait faldt

henimod 2000. Man kan opstille en lille

Tabel, der viser, hvor mange Lærker, Stære

og Viber, der faldt i en længere Aarrække:
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Tabeller, der spænder over længere Aar-

rækker og er hentede fra forskellige Egne,

giver et noget mere sammensat Billede —
Stæren kan f. Ex. godt komme i Januar, ja

endog undertiden i Maanedens allerførste

Dage; men Hovedindtrykket bliver det samme:

Lærken, Stæren, Viben — det er Række-

følgen for Ankomsten. Til disse 3 Fugle

kan der saa slutte sig andre Arter, især i

Marts; først faa, saa fiere og flere. For at

faa en Forestilling om det hele Fugletræk i

Aarets 3 første Maaneder gives der her en

Oversigt over Trækket et Sted ved Køben-

havn i 1906:

Februar: 26.

28.

Januar: 21. Lærker høres oppe i Luften.

(iste Gang).

En lille Stæreflok (4 Individer).

(iste Gang).

Mange Lærker vandrer. Andre

synger paa de Marker, de har

slaaet sig ned paa. (2den Gang).

Irisker. (Iste Gang).

Marts: 3. En Stær. (2den Gang). Hele

Maaneden igennem ses Stære

i voxende Antal.

— 5. Viber (Iste Gang), dels enkelt-

vis, dels i Smaaflokke, trækker

over Byen mod Nord.

Hedelærker, Alliker og Raager

ligesaa. (iste Gang).

Sanglærker (3die Gang) flyver

enkeltvis og i Smaaflokke over

Byen: Fra d. 1. til d. 5. har

enkelte været at se.

— 7. Smaaflokke af Viber. (2den

Gang).

Krager trækker ad Sverige til

(iste Gang).

Bogfinker trækker ogsaa. (iste

Gang).
— 5.— 8. Sanglærker trækker. (Se d. 5.).

Kvækerfinker trækker over

Sundet, (iste Gang).
— II. Irisker. (2den Gang) Sang-

drossel synger, (iste Gang).

18. En særlig udpræget Vandredag:

Viber(3dieGang), Alliker(2den

Gang), Hedelærker(2denGang),

Sanglærker (se d.8.), Bogfinker

(2den Gang), Hulduer (Iste

Gang), Engpibere (Iste Gang).

Engpiberen er en Fugl, der

ligner Lærken noget.

Marts: 22. Irisker. (3die Gang).
— 2 5. Lærker. (Se d. 18.).

— 26. Sangdrossel synger. (Se d. 11).

— 28. Sangdrossel synger. (Se d. 26).

— 30. Irisker. (4de Gang).

— 31. Musevaage. (iste Gang).

Iagttager man Trækket vesterpaa ude ved

Havet, finder man ogsaa der Lærke, Stær

Og Vibe som Fortropper; men der blander

sig efterhaanden i større Tal andre Fugle

ind end dem, der let iagttages ved Køben-

havn. Vandfuglene spiller en større Rolle.

Januar og Februar kan hengaa uden at andre

hjemvendende Fugle viser sig end Stær og

Lærke; men saa i Marts kommer Viber,

Bekkasiner og Ryler og den hvide Vipstjert

tilsidst som en Budbringer om, at nu kom-

mer de mere zarte, — og saa i April myldrer

det med Sangere derovre som her.

Det Udbytte, man har af at se disse Sammen-

stillinger, er, at man bliver klar over, dels,

at der er visse Dage, der er særligt udpræ-

gede Vandredage, dels, at Fugletrækket tager

til fra Maaned til Maaned. I de to næste

Maaneder vil det kulminere, og det kan man

med Sandhed sige, at de Fugle, der til den

Tid viser sig, er Foraarsbebudere.

Det er dem. Folk gaar og længes efter.

Bogfinker og Krager har man set hele Vin-

teren, thi foruden vore egne kan en Del af

Skandinaviens være herovre paa Besøg, og

Kvækerfinkerne er jo ogsaa komne derovre

fra. At de begynder at drage tilbage over

Sundet, ser kun de Færreste, men fløjter en

af vore egne hjemvendte Stære en Morgen

ved Vinduet eller i Haven, det bliver der

lagt Mærke til. Og fløjte kan „vor Ven

Stæren", selv om Kulden er stærk. I 10

Graders Frost kan han stemme op, som var

det solvarmt og grønt allevegne, og en jævn

god Blæst generer ham ikke. Og dog kan

han, ligesom andre raske Gutter faa for

meget at trækkes med: Det kciii hænde, at
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Foraarsbebiidernes Forløbere

den iskolde Froststorm betager ham Modet,

saa at han maa ind i Murhuiler og Stære-

kasser for at hytte Skindet. Hele Flokke

kan ty ind i een eneste Kasse, og de

klemmer sig sammen som Sild i en Tønde,

men ikke altid klarer de sig. Det er hændt

at Kulden har kunnet pibe ind gennem hver

en Sprække i Stærekassen, saa at hele

Flokken har maattet give tabt i Kampen

med Døden. Men under sædvanlige Forhold

er Stæren ikke bange for Blæsten, og den

behøver ikke absolut at have Haver og

Skove eller Byernes Husrækker som Læ-

givere. En Mil Nord for Læsø ligger der

nogle smaabitte Øer, Nordre Rønner, som

indtil 1880 var ubeboede, det vil sige der

var ingen Mennesker derude, men Fugle var

der. Der har man bygget et Fyrtaarn, og

Beboerne satte nogle faa Stærekasser op

derude i Haab om, at det skulde falde

Stærene ind at tage Bolig i dem, — og

meget rigtigt: Stærene har fundet disse

skaldede Stenøer og de udruger hvert Aar,

omgivet af de lange Kattegatsbølger, deres

Unger til stor Fornøjelse for de Mennesker,

der ellers kun ser lidet til andre Fugle end

Søfugle.

Paa saadanne Lokaliteter er Stæren sikkert

ventet med endnu større Længsel end i Byen

eller ude ved Agerlandets lune Haver og

Hegn, men han forsmaar slet ikke at komme

der, selv om de er mennesketomme, saa at

der ikke er Kasser til at bo i. Øst for

Samsø ligger der en Del smaa Øer af et

meget karakteristisk Udseende, og hertil

kommer Stæren ogsaa. Der kan være Skrænter

derude og i dem Huller, engang lavede af

Teister, men nu, da disse karakteristiske

Fugle mere og mere er blevne sjældne, be-

boede af muntre Stære, der har brusende

Hav og susende Vind rundt om sig. Det

kan være løjerligt nok at se Stære i saa-

danne Omgivelser, men lige saa overraskende

er det at finde Lærken selv paa meget smaa

Øer ude i Havet. For en Del Aar siden

landede jeg paa en der er betydeligt

mindre end Torvet i de fleste Smaabyer og

som ligger østerpaa i det Archipelagus, der

findes ved Saltholmens Sydende. Der gik

høje Bølger, og de havde skjult Øen for

mig lige indtil jeg var ganske tæt ved den.

Med stor Besvær landede jeg, og Øen bar

tydeligt Spor af, at et bredt Bælte helt

rundt om den jævnlig stod under Vand,

men midt over den sang en Lærke og dér

havde den sin Rede med Hav til alle Sider.

Maaske var jeg den Eneste, der hørte

den Lærke synge ; men ved Alfarvej er det

jo nemt nok at faa Lærkesang at høre.

Derfor tager Digterne saa ofte den med,

naar de vil male et stemningsfuldt Ordbillede

for os; men det gør mig ondt for Viben,

denne vidunderligt smukke Fugl, at den, saa

snart den har slaaet sig ned hos os, an-

melder sit Komme med et Skrig, der fore-

kommer Mange som en udfordrende Hilsen.

Steen Blicher kalder Viben en næsvis Ting!

Hvad mon vi skal med den Skændegæst

her ved den frydfulde Foraarsfest!

udbryder han; men det er hans Spøg; i

Virkeligheden vil han ikke undvære den ved

sit Kær. Og vi andre — selv de, der

finder den noget udfordrende — vil heller

ikke undvære den!

Hassel og El har behængt deres Grene

med blomstrende Rakler, og Følfoden har

med sine gule, mangestraalede Stjerner pyntet

op nede paa Jorden. Alt er parat til at

tage imod Foraarets Sangerhær, der i den

lunefulde April og den „skønne, skønne

Maj" vil indvarsle Aarets nye Æra!

•->«<-<»

379



Storstremsbroen. Parti om Svinajbroen i Storstremstedet.

DEN SJÆLLAND-FALSTERSKE FASTLANDSRUTE
OG STORSTRØMSBROEN

Af Ingeniør, cand. polyt. J. Falck.

SOM Danmark ligger, et lille Land, delt

ved Bælter og Sunde, har det ikke

budt gunstige Betingelser for Udviklingen af

et Jernbanenet. De smaa Baneomraader med

de begrænsede Opland har ikke kunnet

skaffe en Trafik som Udlandets store Gen-

nemgangslinier. Betegnende er det, at Ind-

komsterne ved Godsforsendelserne, som altid

giver den væsentlige Fortjeneste, paa Ud-

landets Baner er 2— 3 Gange saa høje som

Indtægterne fra Personbefordringen, medens

det tilsvarende Forhold paa de danske Baner

kun er lidt over 1.

Linien Fredericia—København, der er

Hoved færdselslinien for den indenrigske Trafik,

er trods sin ret beskedne Længde sammen-

stykket af fire adskilte Dele, de to Bane-

strækninger gennem Fyen og Sjælland og

Færgeoverfarterne ved Bælterne. Østefter er

en gennemgaaende Trafik muliggjort ved

Færgeforbindelserne med Sverige, men vester-

paa ender Baneomraadet i P2sbjerg og staar

her kun ved Dampskib i Forbindelse med

England. Og hvad der gælder for Midt-

ruten gentager sig ved de øvrige Linier.

For de jydske Længdebaner danner Lim-

fjorden et Skel, der overfares paa Bro eller

ved Færge, og ved de mange Sunde i den

sjællandske Øgruppe er Trafiken underlagt

ganske de samme Vilkaar.

Dette har givet Danmark dets Særstilling

som Jærnbaneland. Paa store Omraader har

Udviklingen kunnet støtte sig til Erfarin-

gerne udefra men ved sine Færgeanlæg er

Landet blevet Europas Læremester. For-

billedet er amerikansk men gennemarbejdet

af danske Ingeniører. Den første Færge-

overfart kom istand mellem Fredericia og

Strib, hvor Lille Bælt er et kun 3 Kilometer

bredt Løb. Senere har Jærnbaneledelsen i

stedse stigende Grad søgt ved Færgeanlæg

at skabe gennemgaaende Trafik paa de

danske Linier. Den sidst tilkomne Færge-

strækning er 45 Kilometer lang og skærer

tværs over Østersøen fra Gedser til Warne-

miinde.*)

Til Trods for de gode Resultater kan

Midlet dog ikke ventes fyldestgørende for

alle Tider. Efter den gængse Systematik er

en Færge en Stump svømmende Bro; den

kan ikke erstatte en fast Forbindelse. Driften

er dyr. Udgifterne pr. sejlet Kilometer er

mere end dobbelt saa store som de til-

svarende Udgifter ved Togbefordringen. Og

Forholdet bliver saa meget desto mere ugun-

stigt som et Godstog kan medtage 2— 3

Gange saa mange Vogne som de største

Færger. Slæbernes Førselshastighed ligger

tilmed over P'ærgernes, og der tilsættes

baade Tid og Penge ved Rangeringerne paa

Overfartsstederne.

Der har da ogsaa gentagne Gange været

Planer fremme om at skaffe Afløsning for

*) Ved den svensk-tyske Forbindelse Trelle-

borg—Sassnitz er Sejlelængden endnu langt større.
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Storstrømsbroen, Tilslutningen til den nordre Dæmning ved Storstremslebet.

Færgedriften ved Tunnel- og Broanlæg.

Lillebæltsbroen er et gammelkendt Projekt,

og Mulighederne for en Tunnel under Store

Bælt blev for et Par Aar siden ivrigt drøf-

tede i den indenlandske Presse. Virkelig-

gørelsen af disse Planer ligger dog et godt

Stykke ude i Fremtiden. De kyndiges Inter-

esse har derimod i de sidste Aar i stedse

stigende Grad samlet sig om Masnedø-

overfarten, og Betydningen af en fast For-

bindelse mellem Sjælland og Falster har

fundet voksende Anerkendelse. Færgestræk-

ningen her indgaar som Led i en af Landets

vigtigste Banelinier, den sjællandske Sydbane

og dens falsterske Forlængelse med de videre

Forbindelser til Berlin og Hamborg og saa-

ledes til hele det europæiske Fastland. Det

gælder ikke blot Hovedstadens Forbindelse

mod Syd og derigennem Landets Tilknytning

til det øvrige Europa, skønt Betydningen

heraf ikke maa undervurderes. Men Linien

kan som ellers ingen dansk Banelinie blive

Færdselsaare for en virkelig Gennem-

gangstrafik; den har international Værdi.

— Sagen faar sin særlige Tilspidsning

ved Foretagendets trafikpolitiske Karakter.

Hensynet til den nyaabnede svensk-tyske

Forbindelse over Trelleborg-Sassnitz gør det

naturligt at forbedre den danske Rute og

udnytte de Muligheder, den ligger inde med.

Denne Fastlandsrute er anlagt stykkevis

og oprindeligt kun som en Bane for lokal

Trafik. Begyndelsen skete i 1870 med den

sjællandske Sydbane, der fra Roskilde førtes

over Køge, Næstved og Vordingborg til

Havnen ved Masnedsund. Fire Aar senere

toges Falsterbanen i Drift — Strækningen

fra Orehoved til Nykøbing, hvor der er Til-

slutning med de lollandske Baner. I disse

velhavende Egne blev Trafiken hurtigt be-

tydelig, og man fandt det derfor formaals-

tjenligt at oprette Færgedrift mellem Sjælland

og Falster. Sydbanen forlængedes da paa

Bro til Masnedø og her anlagdes en Færge-

havn i Forbindelse med en tilsvarende Havn

i Orehoved (1884). Noget senere forlænge-

des Falsterbanen til Gedser, der derefter

sattes i Postdampskibsforbindelse med det

ligeoverfor liggende Warnemiinde i Mecklen-

borg.

Den stigende Trafik forandrede ikke i

væsentlig Grad Rutens Karakter, den skyldtes

Jernbanernes almindelige Fremgang, Tra-

fiken havde stadigt Præg af Lokalbanetrafik.

Men skarpe Øjne kunde se de Muligheder,

der laa i Forbindelsen med Tyskland. For

at udnytte disse krævedes et Færgeanlæg,

og den 30. Sept, 03 aabnedes Færgefarten

mellem Gedser og Warmemiinde. Dermed

skete en fuldstændig Omvæltning. Ruten

gik fra nu af over til Stortrafik. Ved Mas-

nedøoverfarten blev Godstrafiken i Løbet af

fem Aar mere end fordoblet, og Antallet af

rejsende steg med 50 Procent. Den jævnt

voksende Lokaltrafik, der stadigt afgiver det

solide økonomiske Grundlag for Driften, blev

ligesom skjult under den brede Trafikstrøm,

der fra Tyskland sugedes ind gennem den

nyaabnede Forbindelse. Og dette er virkelig

Nytrafik ; der har ikke kunnet paavises nogen

Nedgang for Linien over Jylland.

Som Gennemgangsbane har Ruten alligevel

visse Mangler. Den kræver til sin Fuld-

stændiggørelse en fast Forbindelse — ved

Bro eller Tunnel — mellem Sjælland og

Falster istedetfor Færgeoverfarten ved Mas-

nedø og Anlæget af en Banestrækning Kø-

benhavn—Køge, for at spare Togene for
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den betydelige Omvej over Roskilde. Bane-

anlæget, hvorved der kan ventes fremkaldt

en betydelig Lokaltrafik, blev i 1908 ved-

taget af Rigsdagen, og saafremt de forlangte

Tilskud skaffes tilveje af de interesserede

Kommuner, vil det komme til Udførelse, an-

tagelig dog først om seks Aar. Det vil for

Exprestogene paa Sydbanen betyde en Tids-

besparelse paa 15 Minutter. Forslag til en

Bro over Storstrømmen ved Masnedø forelaa

allerede i 1889. Den daværende General-

direktør Holst gjorde Ministeriet opmærksom

paa, at Udgifterne ved Færgedriften var saa

betydelige, at et Broanlæg vilde svare Reg-

ning. Som Forholdene er nu, vil Besparel-

serne kunne forrente Anlægsudgifterne med

5 Procent. Hertil kommer de betydelige

Fordele for Toggangen og Tidsvindingen ved

Kørslen. Rejsetiden vil for Exprestogenes

vedkommende ved Broanlæget blive nedsat

med ca. en halv Time, og Godstogene vil

vinde 3 — 4 Timer. Anlæget af Køgebanen

og Storstrømsbroen vil saaledes for Expres-

forbindelsen betyde en samlet Tidsvinding

paa 45 Minutter, hvad der med Togenes

nuværende Gennemsnitshastighed svarer til

ca. 50 Kilometers Rejselængde. Togene syd

fra vil da naa København omtrent i den

Tid, de nu bruger om af vinde frem til

Køge. — Den formindskede Køretid vil des-

uden gøre det lettere at skaffe Exprestogene

Tilslutning i Nord med de svenske Baner

og i syd med Togene paa den anden Side

Berlin, hvad der for Gennemgangslinien kan

faa afgørende Betydning.

Det er paa Ruten Exprestogene, der giver

Driften dens Præg. Dagligt løber to syd-

gaaende og to nordgaaende Kurertog med

gennemgaaende Vogne til og fra Berlin og Ham-

borg. Ved Masnedøoverfarten føres de gen-

nemgaaende Vogne over paa to Færger. Togene

har her nødtvungent Ophold men gennem-

farer iøvrigt ikke blot Falster men ogsaa

hele Sjælland uden Standsning. Hvert Kurer-

tog træffer ved Overfarten sammen med et

forudgaaende Iltog, der opsamler rejsende

fra visse af Mellemstationerne. Det krydser

Iltoget, saaledes at det paa den anden Side

Vandet løber forud for dette. Fire Gange

dagligt gennemløbes altsaa Strækningen af

to tæt paa hinanden følgende Hxprestog.

Herved skabes en overordentlig fast Binding

af de modkørende Tog, da Banen er enkelt-

sporet syd for Roskilde og Togkrydsninger

derfor kun kan foregaa paa Stationerne.

Togforsinkelser giver da ofte Anledning

til omfattende Forstyrrelser. I det hele taget

arbejder Driften med en Anspændelse, der

viser at Ruten er ved at blive overbelastet.

Saafremt det bliver nødvendigt at indlægge

endnu et Par Plantog, vil et Dobbeltspor-

anlæg blive uundgaaeligt. Det er i Virkelig-

heden Dobbeltsporskørsel.

Men ogsaa paa dette Forhold vil An-

læget af Storstrømsbroen og Køgebanen

kunne bøde. Med en fast Skinnevej fra

Gedser til København vil Ruten ikke blot

faa det rette Præg som Gennemgangslinie,

men den vil ogsaa byde bedre Vilkaar for

Toggangens Ordning. Driftsledelsen faar friere

Hænder. Den tidsspildende Opstuvning af

Trafiken ved Overfarten falder bort. Togene

kommer hurtigere afvejen og kan fordeles

bedre over Strækningen.

Anlæget af et 2. Spor giver dog i Frem-

tiden den mest fornuftmæssige Løsning. Det

vil allerede hjælpe, om den nye Køgebane

bygges dobbeltsporet. Derimod vilde det

være meningsløst at dele Trafiken ved at

lægge en ny Bane parallel ved den nu-

værende. Det er bragt i Forslag at føre en

saadan fra Køge sydefter langs Sjællands

Kyst til Møen og derfra til Nykøbing paa

Falster med Tilslutning til Gedserbanen.

Forslag af denne Art synes altid at skulle

fremkomme, hvor man staar overfor en Ud-

videlse til Dobbeltspor, og kan altid tilbage-

vises med samme Begrundelse. Det Udstyr

en Gennemgangsbane kræver er saa bekoste-

ligt, at det betaler sig at holde Trafiken
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samlet paa en enkelt Linie, og det vil des-

uden altid være Mindstedelen af Trafiken der

kan ledes ad andre Veje.

Kurertogene paa Sydbanen og enkelte

af de andre Tog fremføres ler Tiden plan-

mæssigt af to Lokomotiver af Statsbanernes

fireakslede Eksprestogstype. En saadan An-

vendelse af Forspand er meget uøkonomisk;

der regnes at gaa ^/s af Trækkraften tabt.

Det nye, femakslede Lokomotiv, som er til-

strækkeligt kraftigt, har imidlertid ikke kun-

net anvendes paa Ruten, da Strækningen

Roskilde-Køge har for svagt et Spor. Det er

dog nu paatænkt at forstærke dens Over-

bygning. Dette vil medføre en Anlægsudgift

paa 216,000 Kr., men til Gengæld bringe

en Besparelse paa 100,000 Kr. aarligt. Hvis

Rigsdagen bevilger den fornødne Sum paa

Finansloven, hvad man maaske tør antage,

vil Ruten hvad Lokomotivkraften angaar,

komme paa Højde med Trafikens Fordringer,

og den for et kyndigt Øje noget uskønne

Anvendelse af Forspandsmaskine vil blive

overflødig.

— Som man ser bærer Ruten endnu paa

forskellige Punkter Mærker af sin tidligere

lavere Orden som Bane væsentlig for Lo-

kaltrafik. Dette skyldes fra først af et vist

P'orsigtighedshensyn. Man vilde se Forhol-

dene an og gennemføre Forbedringerne efter-

haanden som de paakrævedes. Udviklingen

har imidlertid været saa overordentlig hastig,

og Omprægningen tager Tid. Nu gælder

det først og fremmest den faste Forbindelse

mellem Sjælland og Falster.

Der har været Planer fremme baade

om Bro- og Tunnelanlæg. Som det var at

vente viser Tunnelen sig imidlertid saa be-

kostelig i Anlæg, at man sikkert maa op-

give enhver Tanke i denne Retning til Trods

for de store Fordele, et saadant Anlæg by-

der, navnlig under Hensyn til Skibsfarten.

En Bro koster kun en Trediedel saa meget,

og da Besparelserne i Driften bliver saa

store at disse Anlægsudgifter kan forrentes

med 5 Procent, vil man utvivlsomt blive

staaende herved.

Som bekendt er der tidligere af Rigs-

dagen bevilget en Sum til Forundersøgelser,

og paa Grundlag heraf har Regeringen fore-

taget en Udbydelse af Arbejdet. Den ven-

Kortskitse over Farvandet mellem Sjælland og Falster.

Den nye Banelinie med Storstrømsbroen fuldt optrukken.

Den gamle Banelinie punkteret.

tes nu forelagt i Folketinget med Lov-

forslag om den fornødne Bevilling. For-

haabentlig finder Forslaget den gode Mod-

tagelse, det fortjener.

Brolinien ses af omstaaende Kort. Den

sjællandske Sydbane føres nu paa Bro til

Masnedø og her — efter den punkterede

Linie - gennem en Slangekurve til Færge-
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havnen paa Sydspidsen, Heri vil der ske

en Forandring. Den nye Linie — fuldt op-

trukken — gaar tværs over Masnedø og

videre over Grundene ved Kalvøen og Vedby

Hage til Orehoved paa Falster, hvor den

faar umiddelbar Tilslutning til Falsterbanen.

Over Grundene bygges Dæmninger for Sporet,

saaledes at Broanlæget kommer til at bestaa

af tre adskilte Dele, en Bro over Kalvstrøm-

men, en Bro over Storstrømmen og en Bro

over Orehovedløbet. Den samlede Bro-

længde bliver ca. 2,3 Kilometer; over Stor-

strømmen er Broen 17 55 m.

Broens Udseende er vist ved et Rids. Den

bæres af Piller med en indbyrdes Normal-

afstand paa 82 m. I de enkelte Fag gaar

der Buer, hvori Brobanen er ophængt. Paa

passende Sted i Storstrømsløbet er der ind-

skudt en Svingbro med to Gennemsejlings-

aabninger paa hver 44 m.

Anlæget maa antages at kræve 3—

4

Aar. Der er al god Grund til at frem-

skynde dets Gennemførelse. Man maa heller

ikke undervurdere dets Reklamebetydning for

Ruten. Som Forholdene er nu, virker Færge-

driften ofte til at bringe den i Miskredit. I den

travle Sommertid, hvor det ofte er umuligt at

skaffe Plads i de gennemgaaende Vogne og

en Del af de rejsende derfor nødes til at

stige ud ved Masnedøoverfarten , vil man

ofte høre et „direkt nach Kopenhagen" frem-

sat som et ironisk Citat.

De danske Statsbaner er saa heldige at

eje en Storrute. De bør sættes istand til at

drive den fuldtud som saadan.
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NOGLE BREVE FRA BJØRNSTJERNE BJØRNSON
Skrevne til den bekendte Kritiker CLEMENS Petersen, der har

haft saa stor Betydning for Bjørnsons digteriske Udvikling (se Magttser

SiGVRD MOLLERS Forord i Martshceftet).

II.

Sønderborg paa Als den 21de Dec. 62

Kjere Petersen!

Du maa ikke i mine Breve læse Andet

eller Mere end det, der staar, ej heller

mindre. Thi paa denne Maade blive vi jo

aldrig færdige. — Naar jeg siger, at jeg har

fundet dig af forskjellig Mening over een og

samme Scene eller Karakter til forskjellige

Tider, ja tilføjer: af en forskjellig Mening

over een og samme Bog som Helhed, da

forholder dette sig saa. At du ikke kan

indrømme det, finder jeg ikke overraskende;

thi det sker naturligvis dig selv ganske uaf-

vidende. Men jeg husker ikke alene mine

Arbejder fra den ene Ende til den anden,

men ogsaa hver Bemærkning, der er sagt

om dem. Jeg kan fremføre med Citater af

dine Breve sammenholdt med dine Kritiker

en nøjagtig Begrundelse af min Paastand,

jeg kan nævne dig hvad du mundtlig har

sagt, samt hvor og naar.

Altsaa skylder du mig Tiltro. Men en

ganske anden Sag bliver det, hvordan jeg

nu opfatter denne din forskjellige Dom; om

jeg dog ikke kan se en Enhed mellem dem

stik mod Bogstaverne, og det kan jeg. Men

Faren for Misforstaaelse er alletider tilstede

for den, der arbejder, og derifra min Taus-

hed under Sigurd Slembe. Erindre dig den

ubegrændsede, næsten latterlige Tiltro jeg har

havt til dig, selv hvor du var paradox og

vild. Jeg har endnu en overordentlig Tiltro;

men den er begrændset, maaske derfor ikke

længere til at forstyrre.

Du siger, at Venskabet er intet Tugt- og

Forbedringshus. Gud ske Lov, det er det.

Vidste du, ^hvad vort netop som saadant

har været for mig! Hvad din direkte Daddel

og Vrede, din Taushed, dit Blik, din blotte

Tilværelse, uanseet Nær- eller Fraværelse, har

været mig til Straf, til Tugt, til Forbedring!

Og mine Kammerater allesammen ! I den

Tid før jeg kunde noget og dog vilde være

noget, og siden da jeg virkelig blev noget,

men vilde gjøre gjældende hvad [jeg] ikke

havde eller forspilde hvad jeg havde.

Hvad har ikke ogsaa denne Tid været mig

til mangehaande Selvprøvelse og streng Er-

faring, denne Tid, hvori jeg ganske, men

frivillig har savnet dig.

Har den da været dig slet Intet? Har du

ikke lært at behandle os Andre med lidt

større Varsomhed? At give mig i det Mindste

mere Tiltro, og selv at vogte dig for at

experimentere med dyre Ting. Jeg har til

Exempel nu læst, hvad Heiberg har skrevet

om mig. Er det da ikke forunderligt, at du

saa ganske har fordulgt mig denne Mands

egentlige Mening. Det er skeet i bedste

Hensigt, det ved jeg; men har du ikke efter-

haanden lært, at man kan kues i Digt, ikke

i Liv og Omgang sætte det, der skulde være,

istedetfor det, der er? — Du maa have lært

det; thi Venskabet er os et Tugt- og For-

bedringshus ligesom Kristendommen.

Du siger, al dersom du ikke findes værdig

til at være tilstede hos mig i det, jeg arbejder,

saa er Venskabet ude. Vær fuldt tilstede,

baade før jeg lukker af og bagefter; du, som

ved, hvad det er at digte, du ved ogsaa,

hvor sent en Forfatter lukker af, og at det,

han endelig lukker sig inde med, er blot

hvad han bar og overalt, hvor Venskab

gjorde ham det varmt og hyggeligt, udstillede

stykkevis, sammen med Andre diskuterede,

forbedrede, prøvede, fandt, — saa det at

gaa til Værkstedet og der lukke sig inde.
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er ikke at lukke Fortroligheden, men For-

styrrelsen ude. — Dit Udbrud er en Over-

drivelse. Men paa samme Tid maa jeg be-

mærke, at jeg ikke ved noget om, hvorvidt

du fremtidig faar mere med et Arbejde at

gjøre end du har havt med Sigurd Slembe;

dennegang var det mig Nødvendighed ganske

at lukke af, selv naar jeg gik ud; hvordan

det siden bliver, beror jo paa meget. Ere

vore Handlinger ikke alle naturlige Led i en

Følgerække, hvori Andre ogsaa flette sine

ind!

Overdrivelse er det tillige, hvor du siger,

at du har Raad til at opgive vort Venskab.

Jeg skjønner ikke af hvad Aand saadanne

Overraskelsens Yttringer gaa ud. Man be-

dømmer Yttringers Sandhed ved at maale

dem paa sig selv. Og jeg har ikke Raad

til at opgive vort Venskab ! Jeg har i over

et Aar ingen havt, med hvem jeg kunde

tale saadan, at jeg fik Svar. Vort Venskab

er noget andet end Fortrolighed, end Hæld-

ning til hverandre i Sympathi; jeg kan ikke

forklare det i sin Fylde, men jeg savner

Svar og Spørgsmaal, Drift og Evne, saalænge

jeg savner dig. Ganske umulig er det, at

det kan være dig mindre; thi deri var en

Naturlov brudt.

I de fleste Ting har du større Kundskab

end jeg, i andre har jeg større Erfaring og

sikkrere Instinkt, Spring derfor ikke over

dette Brev, eller hvad jeg senere skriver dig

til; dertil er du tilbøjelig. Du har havt Be-

vis paa at Lidenskaben kan overraske mine

Instinkter, du besidder navnlig et. Er dette

Skyld i, at du giver mig selv eller min

enkelte Yttring saa liden Agt, saa slet nu

Flxemplet ud; thi de mange Kundskaber, de

udvidede Interesser, den højere Skjønheds-

sands og det stærke, gediegne Familieliv

Herren har forstaaet at binde mig fast i, har

til alle Sider rejst Skranker; jeg løber ikke

let ud, og allermindst efter Irrlys.

Meget af dette maatte du faa at se, hvis

du kom hid. Men du kommei ikke; lad da

dine Breve give Vidnesbyrd om Tillid, saa

du lader staa i mine hvad staar, hverken

flytter det eller sletter det ud, ej heller

trakterer mig med en Frase eller en Over-

drivelse istedenfor denne fulde Hengivenhed,

som aldrig kan tage fejl. Og saa, i Guds

Navn, kan jeg ikke sige Mere til Opklarelse

af det Forbigangne eller til Afværgelse af

fremtidig Misforstaaelse.

Jeg maa le, naar du nu siger, at du har

et større Begreb om Fru Thoresen end jeg

nogensinde har havt, „skjønt hun ikke er

Digterinde". Thi hvad første Del deraf an-

gaar, har jeg altfor ofte maaske yttret, at

hun er det mest begavede Fruentimmer, jeg

nogensinde har kjendt, og hvad anden Del

angaar, saa undrer det mig, at du saalænge

vil fastholde den Definition af en Digter,

ifølge hvilken du udelukker Wergeland, Wel-

haven og nu hende. Men fra saa dybt-

gaaende Anskuelser maa man leve sig løs

;

derom nytter ingen Diskussjon. I Realiteten

er denne vel ogsaa temmelig uvedkommende

for Andre end de Indviede; thi Andre skjønner

ikke, at din hele Kritik af hendes Fortællinger

havde dette til Thema, og saalænge du ikke

vil forhindre deres Virksomhed paa Poesiens

og Tankens Felt, saa lad gaa! — Hendes

Fortællinger har jeg endnu ikke læst. Jeg

har læst Valdemar Sejer og ret forundret

mig over, at det, som han i en Eftertale

siger, han vilde digte om, derom har han

slet ikke digtet. Har du skrevet over denne

Bog? — Paradiset har jeg læst. At se en

Maler i Middelalderen som Hemling i en

Miniatur at henstille Adam og Eva i Paradis

har rørt mig til Taarer. Nu savne Menne-

skene Betingelsen baade for at skrive og

læse saadant
;
paa mig gjør det Hele et ve-

modigt Indtryk, som Forsøg uden Evne, —
og til de mange psykologiske Finheder, til

den ind-excerceredc Tankes kunstige Manøvrer

kan jeg derfor ikke hengive mig i Beundring,
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de gjøre det om muligt endmeere vemo-

digt.

Jeg skal tærske igjennem Familien Nordby

og saa Valkyrien. Er der noget mere, saa

gjør mig opmærksom derpaa.

Om Sigurd Slembe har jeg ikke undgaaet

at tale. Jeg har slet Ingenting at sige, det

er hele Sagen. Du maa huske, det er tre

Maaneder, siden jeg blev færdig med den,

og betænke den Masse af Indtryk, som siden

ere gaaede henover mig. —
Jeg agter at skrive en Fortælling og deri

sætte Land og Byliv op mod hinanden, ikke

med alle deres Apparater, men i det, som

begge afføde for vort højere Liv. En Mand

fra Byen ægter i denne Fortælling Datteren

af en Landspræst. Jeg ved ikke, men jeg

tror, han bliver en Æstetiker; — kanske

ogsaa Politiker. Det Hele er endnu raat;

jeg saa Emnet først en Kveld i Rhinegnene,

jeg sad alene i en Jernbanevaggon. Den

udkommer samtidig med den, jeg fortalte

dig, Kvelden før min Afrejse, samt med flere

mindre Ting, som jeg skal fortælle paa min

Rundrejse i Norge til Fordel for det norske

Selskab.

Hils din Familie fra mig. Naar jeg engang

lader mig fotografere paa en folkelig Maade,

skal jeg have den Fornøjelse at sende dem

mit Portræt. Min Kone beder dig og dine

hilset. Hun er, trods at du ikke har været

ganske varsom mod hende ved et Par Lejlig-

heder, din trofaste Veninde, altid rede til at

bryde en Landse for dig; hun er den, som

holder fast, hvad hun engang har faaet i

Haanden. Du skulde ogsaa se, hvad hun

med sit aabne modtagelige Gemyt er bleven

til paa sin Rejse; og saa har hun en Hu-

kommelse, der spotter min Systematisering.

Gutten er fin og lille, men klog og øm. —
Jeg ønsker dig en god Jul mellem dine

Kjere og et godt Nytaar for dine Planer og

Ønsker. Din Ven

Bjørnst. Bjørnson.

in.

Sønderborg paa Als den 9de Januar 1863.

Kjere Petersen

!

Dit Brev gjorde mig godt; men er dog

egentlig blot Begyndelsen til et Brev, da du

som sædvanlig lader alle af dig selv i for-

rige Brev angivne og af mig optagne Emner,

alle falde og kommer fremrullende med

splitterny. Var det dig muligt, saa vilde jeg

forsøge at faa dig til at svare mig lidt

regelmæssigere paa mine Spørsmaal og Tvivl,

som du jo tildels selv kan have vakt. Ellers

efterlader jo dit bedste Brev en Slags Util-

fredsstillelse. Og maa jeg, da dette Faktum

falder sammen med Anlægget i dine Kritiker,

især minde om Besvarelsen af det Punkt,

hvorpaa jeg saameget mere er spændt, som

et Stykke af din Fremtid , og vistnok ikke

det mindste, ligger i den Krog.

Hvad mit Forhold til Fædreland angaar,

saa vil jeg først besvare dine Spørsmaal

derom, og takke for dine Raad, der, alle-

sammen, forekom mig ubetinget følgeværdige,

ligesom de alle vakte min Eftertanke ogsaa i

videre Strækning, da de havde den almen-

gyldige Sandhed, hvormed man strax maaler

flere Forhold end sine egne.

En eneste bestandig Beskjæftigelse venter

mig i Norge udenom min Digtning og mit

Studium, det er Virksomhed for det norske

Selskab. Jeg maa skaffe dette Penge, senere

hen Indflydelse. Jeg gjør det til mit Livs

Sag, og det skal lægge min Gravsteen. —
Ved Siden deraf kan jeg kun have een

anden ligeartet Virksomhed, som dog altid

bliver en forbigaaende, selv om den et Par

Gange vender tilbage, og det er Theatret.

Her er Alt nævnet; thi hverken Politik,

Kritik, Propaganda af enhver Slags kan læn-

gere forstyrre mig ; thi jeg har saa umaade-

lig meget at bestille. Jeg er Patriot, jeg

støtter i Selskab mine Partifæller, men tager

aldrig et Tag uden i en Krisis og da aldrig

med Pen, men med Mund (som Taler.)

Du maa nu tro mig; thi saadan er jeg
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bleven. Det norske Selskab kan ikke føre

mig ind i Strid af nogensomhelst Art, men

til adskillig Magt i Tidens Længde over vore

Kunstforholde og literære Forholde. — Med

Theatret forholder det sig paa følgende Maade.

Længere end to paa tredie Aar tager jeg

ingen Bestyrelse; det kan staa for Fald og

jeg gjør det endda ikke. Derpaa gaar jeg til

Alters og gjør mit Løfte for Gud. Vil man

saa videre have mine Vink eller en let Over-

bestyrelse, nu vel, men intet egentligt Ar-

bejde maa det skaffe mig, og til større

Sikkerhed saa flytter jeg et Stykke udenfor

Byen. — Men selv for de to, tre Aars Ved-

kommende (som maaske ogsaa senere hen

engang kan vende tilbage), saa er der een

Betingelse, uden hvilken jeg heller ikke offrer

disse Aar af mit Arbejdsliv, og den er: jeg

vil have stor, fuldstændig Myndighed til en

Omdannelse af det hele Væsen. — Nu have

de hjemme tre eller fem Direktører, hvem

den artistiske skylder Regnskab i hver Baga-

tel, og hvem han forelægger Repertoire, og

hvem af- og indsætter baade ham og enhver

Skuespiller. Saadant indlader jeg mig ikke

paa. Mine Regnskaber kan de visitere og

gjøre Anmærkninger ved og forelægge en

Generalforsamling, som de ogsaa naarsom-

helst kan sammenkalde, hvis de synes, at

Noget truer; — men selv vil jeg styre, af-

og indsætte, ordne og tage Straf som Løn.

Min Virksomhed vilde uden dette blot blive

en Indbildning.

Nu kunde jeg ved at være i Kristiania

for Øjeblikket nok faa det, som jeg vilde

have det. Men fra Publikum selv maa

Forlangendet udgaa til mig, og derpaa venter

jeg, og lader, selv naar jeg kommer til

Kristiania og derfra begynder min Rundrejse

for det norske Selskab, — lader som jeg ikke

ser Theatret eller som det er mig ganske

ligegyldigt. Enhver ved jo, hvad Betingelser

jeg har for Theaterbestyrelse, og hvordan

jeg ved alsidigt Kunststudium og ved specielt

Theaterstudium over hele Tyskland (hvor jeg

overalt har havt frit Theater) og nu i Frank-

rig, maa have udvidet (og udvider) disse

Betingelser. Falder de ikke paa af sig selv

at tage mig og paa de Vilkaar, som min Er-

faring sætter, saa ere Forholdene umodne og

jeg'^spilder ikke mine Kræfter paa dem. —
Finder du noget Urigtigt heri, saa sig mig

det; thi der fejler ikke dem, som siger det

er stolt sagt. Jeg tror, at det ikkun er roligt

tænkt og aabent sagt. Jeg har skrevet det

saaledes hjem for længe siden og har nu Intet

mere hørt.

Det gjør mig ondt, men jeg kan ikke

komme til Kjøbenhavn. Min Kone kan ikke

følge, og forlade hende, nu jeg atter skal

ud, det vil jeg ikke. Det er ogsaa altid

misligt at komme umiddelbart ovenpaa en

Bog ind til vort sladrende Athen. — Jeg vil

med det Samme sige dig, at jeg heller ikke

kommer derhen paa Tilbagerejsen (men der-

med tier du). Jeg har Intet der at gjøre,

der er Ingen foruden dig som er mig noget

synderligt mere, og du kan komme til mig.

Byen selv som Kunststad er naturligvis nu

ikke længer det for mig, hvad den var. —
Med Fredriksen vil jeg mere end gjerne

rejse. Jeg venter nu kun mine Penge. Vil

han være færdig, naar jeg har dem, saa skriv

mig det strax til, og jeg telegraferer til ham,

saa vi mødes i Kiel; thi Vejen herhid over

Fyen med Deligence vil han vel ikke tage.

Jeg forstaar godt, at under Låsningen

(ikke under Opførelsen) af Sigurds anden

Flugt kan hans Replik ved Haralds Lig

mangle Forstaaelse og først fange den i

hans Monolog. Men jeg anser ikke dette for

en Fejl ved Kompositionen, men (ja, du maa

ikke le) for en P'inhed i Anlægget af Sigurd.

Læs det op igjen Alt han siger fra Slutten

af anden Akt — med denne Forstaaelse af

hin Replik og det faar ogsaa Altsammen en

anden Belysning end det havde før. Fremfor

Alt den Ordvexel mellem Audhild og ham

efter hendes lange Monolog i tredie Akt
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(den som Folk kalder shakespearesk og tager

for ramme Alvor som varm Elskov, medens

jeg rigtignok mener noget ganske andet med

den, — og kan det med Hensyn paa den

være nyttigt at anstille en Betragtning over,

hvad vi nu anse for usandt Udtryk for

Kjerlighed, og hvad Shakespeare maatte i sin

Tid anse for sandt.)

Under en rasende Hovedpine har jeg

skrevet dette Brev, men den er nu saa for-

færdelig, at jeg maa virkelig slutte. Det er

sandt : hvad gjør Valdemar paa ?
—

•

Din Ven

Bjørnson.

Næste Dag (og uden Hovedpine).

Jeg bad Karoline slaa Konvolut om Brevet,

da jeg selv gik tilsengs. Hun har glemt det,

saa jeg endnu kan tilføje Noget, — og det

Allervigtigste. Jeg har læst Fru Thoresens

Fortællinger. Gaa uopholdelig til hende, sig

hende eller læs op for hende, at jeg er be-

gejstret og fuld af stor Forventning. Det

Var som jeg saa i den dybe Sø. Storslagent,

eventyrligt, ulykkeligt, men evigt. Og Evig-

heden forstaar hun som en højere Harmoni,

der fordeler vore Skrig i en stor Lovsang.

Du ved, det er min Fordring til en For-

fatter, at han ser det Samme i Endeligheden,

men for hende maatte det være en Trang

først at tilintetgjøre alt Liv, al Endelighed,

ganske forbrænde den i Dom og Lynild fra

det Høje, — før hun eengang, rigtig til-

bunds har faaet gjort det, kan hun ikke se

paa det, saa længe at til Øjet forsones.

Men nu har hun een Gang gjort, næste

Gang har hun Sejer, og Harmonien flytter

ned til Jorden.

Thi Forfatteren er en Gud, og hans Rige

er Jorden selv. Næste Gang — ja jeg

længes til denne næste Gang. — Ingen

Kritik i Berlingske og Dagbladet eller de

andre Blade (Fædrelandet undtagen) har gjort

Andet end spille Fallit ligeoverfor disse For-

tællinger, ganske ynkelig Fallit. Og hvad

din Kritik angaar, saa er den heller ikke

talende nok om selve Hovedsagen, om hvad

dette dog egentlig er for noget forunderlig

stort noget. Jeg havde meget at indvende

fra rent kunstnerisk Standpunkt, saaledes

imod den urolige Stil og den Drømmetaage,

hvori hun holder mange af sine Karakterer,

skjønt hun har Evne til at sætte Dagslys

paa dem. Ogsaa tror jeg, hun bør gjøre

lidt Afslag ligeoverfor de mange norske

Vendinger, mere end ligeoverfor Ordene; thi

de sidste synes mig som oftest (dog ikke

altid) øvede i at skuldre Gevær for den

Tanke, som hilser. Og derpaa kommer det

an, om de nemlig ere vel øvede, ere rigtig

hendes egne.

Her er ogsaa rundt omkring mig alminde-

lig Forbauselse over disse Fortællinger; thi

her lever et alvorligt Folkefærd. Jeg talte

saaledes igaar med Mørk-Hansen om dem,

og han var ganske indtagen. Hvad er dog

Familien Nordby og alt Saadant mod dette

her; men aner man nu det ganske af dine

Kritiker!

Lev vel!

Hvordan har din Familie det
;
jeg gad dog

nok høre noget fra dem, at du dog ikke

kan forstaa det? Min Kone takker for den

hende sendte Hilsen; hun hilser igjen, hun

læser alle dine Breve, ved du nok. Bjørn

er Pokkers rask. Han har ret lært mig at

lege med Børn, og det er en Øvelse i Kjer-

lighed, som intet Menneskeliv tør unddrage

sig. Tænk derover!

Din hengivne Ven

Bjørnst. Bjørnson.

Tillceg Nr. 2.

Jeg maa dog fortælle dig, at jeg, efter

Hvile og Ordning af det sidst Seede, med

een Gang har faaet en saa umaadelig Trang

til Arbejde, at Paris næsten synes mig et

Forvisningssted. Jeg har realiseret min gamle

Tanke, jeg har kastet mig over Maria Stuart

i Skotland. Udkastet er færdigt, alle fem

389



Nogle Breve fra Bjørnstjerne Bjørnson

Akter, alle Scener i dem ordnede; jeg savner

kun nogle Breve fra hende og noget mere

om Knox af en Kirkehistorie, og saa skriver

jeg det, ja, jeg tror paa een Maaned. Her

ei det allervideste Udkast (thi gaar jeg ind

paa Scenerne maa jeg med det Samme for-

tælle Alt).

isie Akt: Bal hos Dronningen, Knox ind,

Ballet slutter. Dronningen overvundet,

Baldamerne skræmte fra hende. Hun vil

til sit Sovekammer, der er Nogen under

Sengen , Allarm , han føres bort , hun

græder, hun savner Ro, Tryghed, Be-

skyttelse. Da kommer Dearnley, al Uro

daaner hen i Kjerlighed, som nu med

een Gang og voldsomt tændes. Riccio

lover Udførelsen af hendes Ønsker, og

Murray, som modsætter sig, forvises.

2den Akt: Dearnley (som nu er gift) kjeder

hende, han tror Riccio er den Begunstigede,

Komplot med den fordrevne Murray om

at styrte Riccio.

^die Akt: Riccio bliver dræbt hos Dronningen,

Opløb af Folket, hun afskyr Dearnley.

Hun knækkes først, rejser sig saa, for-

langer Murray, forstiller sig, kaster sig

om hans Hals, faar saa Bothwell.

4de Akt: Hun slaar Dearnley med Murray

og denne med Bothwell, som bestandig

stiger. Hun græder af Fortvivlelse over

at være gift med en Mandsling som

Dearnley. Bothwell og flere Adelsmænd

indgaa strax Pagt om at dræbe ham,

forelægger hende Planen, som hun tilbage-

viser. Siden sejrer Bothwell. Han er

den Store og Stærke, hos hvem hun

søger Hvile.

^tc Akt: Dearnley er myrdet. Bothwell ægtes,

Oprør, Murray kommer hjem. Dronningen

og Bothwell flygter, Bothwell mishandler

hende. Knox.
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NOGLE HIDTIL IKKE OFFENTLIGGJORTE TEGNINGER
AF FRITZ JØRGENSEN

Af Docent P. JOHANSEN.

Idet Collinske Hus, der har saa store For-

tjenester af dansk Aandsliv, og som talte

næsten alle Landets begavede Mænd i sin Om-

gang, var ogsaa Fritz Jiirgensen en hyppig og

velset Gæst. I dette Hus samledes og værnedes

med Pietet mangfoldige Minder om Vennerne,

ligefra H. C. Andersens Hatte og Paraplyer til

saa værdifulde Sager som f. Ex. Vilh. Peder-

sens originale Tegninger til Andersens Even-

tyr. Her samlede man ogsaa Fritz Jiirgen-

sens Tegninger, og en meget stor, ja den

ganske overvejende Del af dem — de flests

endnu ikke udgivne — tilhører endnu Fa-

milien Collin. Til denne Samling høre ogsaa

de her gjengivne.

Selv samlede Fritz Jiirgensen ikke sine

Tegninger, strøede dem tværtimod skødesløst

om sig, hvor han kom; mange Gange teg-

nede han dem, hvor han var paa Besøg, og

lod dem ligge, naar han gik. Hvor mange

der paa den Maade kan være gaaede til

Grunde, er uberegneligt. Hans Tegninger er

i Ordets bogstavelige Forstand Øjeblikkets

Børn, fremkaldte ved Iagttagelser, der faldt

paa hans Vej i det daglige Liv, ved Be-

mærkninger eller Tankeforbindelser under

Samtaler, ved hvilke han hyppigst sad som

faamælt Tilhører, i sine senere Aar mere og

mere nedsunken i et Tungsind, hvorigjennem

hans Lune slog som Glimt i henkastede

pudsige eller træffende Bemærkninger. Men

oftest tog det Form ved Blyant og Pen.

Det er Livets smaa Træk, man møder og

gjenkjender i disse Tegninger. De danner

ikke noget stort Satirens Spejl for hans Sam-

tid, men et lille skarpt Lommespejl for Men-

nesker til enhver Tid ; det spejler just alle de

Revner, hvorigjennem man ser det magre og

latterlige Menneskeværd ; det virker som

Røntgenstraaler tværs igjennem det. Menne-

skene tror og maaske synes at være. Maaske

netop paa Grund af denne Almenmenneskelig-

hed virker de ikke bidende eller ætsende,

aldrig ondskabsfulde eller sarkastiske. Ingen

føler sig personlig snertet; man rammes

kun ved at se sig som ens med de mange.

Man kan med et gjenkjendende Blik ned ad

sig selv og et godmodigt Smil stikke Paa-

mindelsen i Lommen. Det kan nok være, at

Tegningerne ret ofte er lidt ravnekrogede,

men det var Uret at laste dem for det. Det

stille og snevre Ravnekrogsliv er der, selv i

de største Byer, meget mere af, end man

tror. Kjøbenhavn var vel i det væsentlige en

Ravnekrog i hans Levetid; men skjønt Byen

er voxet flerdobbelt siden, har vi dog en

klar Fornemmelse af, at de fleste af hans

Pile endnu rammer sikkert og elegant i

Pletten. Den fineste Kunst er ofte den, som

sigter paa de smaa Træk, der lader Menne-

1^2*^

,jU-f ifCt^"^*- <^^-^ A-<fc*^

/f^ ' /ri

„Mo-ær! Uhhl Jeg beed mig selv i Tungen."

„Ja min sede Dreng, men det skulde du have ladet være."
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Fritz Jiirgensens Tegninger

skenes Væsen træde uforvarende nøgent frem

som gjennem en Flænge i Stadstøjet, medens

mere eller mindre „store" Forhold gjerne

stiller dem som bag et „Skjønhedsspejl", der

lader Proportionerne forskyde sig og synes

helt anderledes, end de i Virkeligheden er.

Hvor ofte undres man ikke ved at komme

„fremragende" , meget omtalte eller blot

„mondæne" Personer tæt paa Livet — man

opdager maaske, at der under den officielle

Løvehud kan skjule sig Smaaligheder og

Naragtigheder, som i deres Natur er lidet

forskjellige fra den Smaastadskomik, Fritz

Jiirgensen har taget sine Motiver fra. Der

er mange, som i stor eller lille Maalestok

putter „Cancelliraadens Pindebrænde" i deres

egen Kakkelovn. Fritz Jiirgensens Pil gaar

ofte gjennem hans beskedne Skive og ram-

mer langt dybere.

Tegningerne til „Kronprinsen i Mariboes

Skole" er betegnende for, hvorledes han

bruger det smaa til at spejle Livet. Dette,

at en vordende Kronprins gik i en alminde-

lig Skole sammen med andre Folks Drenge,

var i Begyndelsen af Halvtredserne noget meget

mere mærkeligt, end det vilde være nu, og

netop det uproportionale deri har sat hans

Fantasi i Bevægelse. Nogen Satire eller

nogensomhelst „aktuel" Tilknytning til Virke-

ligheden er der aldeles ikke Tale om; for

Fritz Jiirgensen har Motivet blot været en

ny og pudsig Belysning paa Skoledrenge,

sete som Afspejlinger af de voxne og „alvor-

lige" Mænd. At en lille virkelig Prins kan

tænkes at løbe forskrækket tilbage efter sit

glemte Griffel, medens Skildvagterne dybt al-

vorlige præsenterer Gevær, det er ham et

lille muntert Paradigma paa, hvor ofte der

kan være Misforhold mellem Aarsag og Virk-

ning i Livet , ikke mindst i det officielle.

Og hvor kjender man ikke mange Drenges

— og Voxnes — Drømme igjen, naar man

ser Prinsens Skolekammerat betinge sig et

Løfte om engang at blive Kultusminister,

fordi han saa haaber at kunne hævne sig

paa en forhadt Lærer. Hvormangen en maa

ikke i Livet lide „for hele Skolens Synder",

fordi han ikke har forstaaet at luske og

hykle som de kloge og „artige" Drenge,

hvis sande Artighed kommer saa smukt frem

bag Lærernes Ryg. Hvor ofte „rettes ikke

Bager for Smed" af Hensyn til Parti eller an-

det „Frimureri", eller blot af Dumhed eller

moralsk Fejghed. Det gaar ogsaa de fleste

af os engang imellem, som det hos Fritz

Jiirgensen gaar „Philantropen", der forbauses

over „hele Verdens" Opmærksomhed og i

uvilkaarlig Naivetet søger Aarsagen dertil i

sin egen betydelige Person — ikke altid er

man saa heldig at opdage sin Fejltagelse.

Fritz Jiirgensen sætter med det samme et

lille rask Pileskud i vor meningsløse Tilbøje-

hghed til at sige „hele Verden" om en halv

Snes Mennesker. Om man vilde give sig til

at revidere vor daglige Tale, kunde man

finde den fuld af saadanne latterlige Over-

drivelser; adskillige vilde finde sig løjerligt

fattige den Dag, de maatte indskrænke sig

til nøgternt nøjagtige Ord.

Man ser undertiden Forsøg gjort paa at

drage Sammenligning mellem Fritz Jiirgensen

og berømte franske Karikaturtegnere — af

hvilke dog maaske Daumier i sin Aand ikke

helt mangler Lighedspunkter med ham —
eller med vor egen nulevende Stab af denne

Kunstarts Dyrkere. Sligt Forsøg er en mæg-

tig Misforstaaelse. Man maa ikke glemme

det Kjøbenhavn, Fritz Jurgensen levede i.

Det er at gribe ganske ved Siden af, naar

man bebrejder ham Mangel paa det „Salt

og Peber", det er Mode at finde saa be-

hageligt pirrende hos andre. Alftor stærke

Krydderier er neppe af det sunde , og ofte

taber deres Kraft sig paafaldende hurtigt.

Det „aktuelle" lever kort, og Døgnets per-

sonlige Satire — eller Forfølgelse — mister

sin Forstaaelighed , naar „Døgnet" er ledet.

Men Fritz Jiirgensens harmløse Lune har
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Men min Gud ! hele Verden interesserer sig for mit Vel i det kommende Aar I
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Hcrr Jespersen finder, at der er mange naragtige P'olk i Verden.
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staaet sin Prøve; det beholder sin, ikke stærke

men fine, Aroma.

En anden Ting er, at Fritz Jiirgensen ikke

havde den spirituelle Digterevne, der findes

hos nogle af de franske Tegnere — men hele

Arten af deres Kunst er saa milevidt for-

skjellig fra hans, at Sammenligning bliver

ugørlig. De søger en Poesi, — som ganske

vist ikke er fri for noget let bedærvet i sin

pikante Smag; men Fritz Jiirgensen er ikke

Spor af poetisk, hans Undergrund er den

borgerlige Moral og sunde Sans. Desuden

maa det erindres og erkjendes, at han

mangler den kunstneriske Begavelse og

kunstneriske Dygtighed, der findes baade

hos franske og andre Karikaturtegnere i Nu-

Af „Kronprindsen i Mariboes Skole"

O

tiden. Som Kunstner havde Fritz Jiirgensen

kun smaa Evner og blev aldrig andet end

en beskeden Dilettant*). Det er hans Lune,

der giver hans Tegninger Værd; uden Un-

derskrifterne vilde de færreste af dem frem-

byde nogen betydeligere Interesse.

Det maa bemærkes, at hans udgivne Teg-

ninger kun give en mindre nøjagtig Forestil-

ling om Originalerne som Tegninger. De er

kalkerede i Konturlinier af Lithografen, der

ogsaa har skrevet den sirlige Text, som ikke

gjengiver Fritz Jiirgensens Haandskrift. Teg-

ningerne har i Original sjeldent denne faste

og sikkre Streg, og de er udførte paa for-

skjellig Maade. I sine første Aar bruger han

Blyanten alene, ret varsomt og omhyggeligt

;

senere trækker han Bly-

antens Streger op med

en spinkel og ikke særlig

fast Pen; i hans sidste

Aar faar Blyanten atter

Overtaget, men han ind-

lader sig da undertiden

paa et Slags Gjennem-

førelse med Skygger.

Til andre Tider lægger

han nogle Tuschtoner

med en Pensel. Usikker

er han altid, men han

synes ikke at have følt

dette som nogen videre

^u^ Ulempe, fordi han havde

et ganske godt Blik for

det fysiognomiske, baade

Portrætlighed og Udtryk,

og et naturligt Instinkt

til at træffe det, han i den

Retning vilde have frem;

„^^, tA^
/T*"^*^

^^^t-n.^// :^<4.*^^ og forøvrigt var en vis

Omtrentlighed i Form og

et begrænset Forraad af

Den unge Frinds af GlUcksborg maa til Gjengjeld for en Kommenskringle
love en Kammerat i Mariboes Skole at gjere ham til, Kultusministc-r i hvilken

Egenskab denne venter at kunne hevne sig paa Skrivelæreren, dur har givet

ham Anmærkning for hemmeligt at skrive med Staalpen.

Stillinger ham tilstrække-

lige for hans Formaal.

*) De af hans Malerier,

jeg har set, viser ialtfald

ikke mere.
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Kongen giver Kammerherre-
neglen til Historielæreren.

Den tilkommende Konge
af Danmark har tabt

Knaldeviskelær.

2^ jLtl^..^^.^^^.^ ^--r 4 ^

Kronprindsen har glemt

sit Griffel hjemme i Pa-

læet.

Af „Kronprindsen i Mariboes Skole"= 395



Frii: Jiirgensens Tegninger

Hans Tegninger er vistnok aldrig daterede. Lune. „Philanthropen" falder vistnok ogsaa

Kun en Gang imellem, som f. Ex. ved i Fyrrerne, ligesom Drengen, der løber

„Gyssebogen" eller Skizzebogen fra Svend- fra Bordet — der er Tegningen aabenbart

borgopholdet, er der sikkre ydre Holdepunk- kastet ned i stor Hast. Tegningerne af

ter for en Tidfæstelse. Alligevel vilde det

vistnok være gjørligt nogenlunde at ordne

hans Tegninger kronologisk i Grupper efter

den større eller mindre Rutine i deres Be-

handling. Af de her gjengivne er „Hr. Jespersen

finder, at der er mange naragtige Folk i

Verden" formentlig fra Begyndelsen af Fyr-

rerne; Texten har mere umiddelbar For-

nøjethed og Lattermildhed end træfsikkert

Prinsen i Mariboes Skole maa falde 1850

—

52 eller saa, medens Drengen, der har

bidt sig i Tungen, synes at høre til Fritz

Jiirgensens sidste Aar, omkring 1860.

Fra Halvtredserne er vistnok ogsaa Største-

delen af hans udgivne Tegninger. Mærke-

ligt nok, at hans Lune blev fyldigere og

dybere i samme Grad, som hans Sygdom

og Tungsind tog til.

'^(yCv-^<'^X,'<^-r-'*'T-->-^>-^-^

</«_<. /t^ »^-^ ^^^^^ — Ci^i^o

Velbekomme

!

Men Anton, leber du saadan fra Bordet, uden at sige noget ?

— Jeg vil ud i Haven. — Men er der intc noget, man siger,

ferend man gaaer? — Jol — Saa sig det da. — Adie!
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PRINCIPESSINAENS DRØM.
Af Laurids Bruun,

PRINCIPESSINAEN vaagnede med Hjærtet

fuldt af Graad.

Hun for over Ende, greb ud med de lange

tynde Arme for at drage det, hun drømte,

ind til sit Bryst, Men idet hun aabnede de

trætte Laag, gled Drømmen tilbage i Mørket.

Hun lukkede Øjnene hastig og kastede sig

tilbage mod Hovedpuden med Hænderne

knugede for sit Ansigt; men Drømmen sank

dybere og dybere. Nu var der kun Fligen

af et Sørgeslør tilbage. Saa gled ogsaa det

imder, som havde Havet taget det.

Langsomt rejste hun sig over Ende. Hendes

Fingre var vaade af de Taarer, som hun

havde grædt i Søvne.

Det var, som om Drømmen, idet den gled

bort , havde taget noget med , som hørte

hende til. Der var saa tomt i hende nu,

saa smærtelig tomt, at hun kom til at fryse

derved.

Hun trak Tæppet op om sig og stirrede

mod Loftets forgyldte Englehoveder.

Saa dukkede Aftenen frem af Taagen.

Balsalen med de elektriske Kandelabre

mangfoldiggjorte i uendeligt Perspektiv af

høje venetianske Spejle. Væggenes blinkende

Guldornamenter, Musikken, Tummelen, de

svingende Par, Glassenes Klirren, den hastige

Latter, Kavalerernes rappe Tilraab, idet de

valsede forbi hverandre.

Lydene brød i hendes stakkels Hoved, saa

det værkede derved.

Hun saa tilbage over en lang Række af

Fester. Indtrykkene blandede sig, saa hun

ikke kunde holde dem ude fra hverandre.

De havde næppe naaet Midten af Sæsonen

— dette var vist den tyvende eller tredivte

Aften — og saaledes skulde det blive ved

endnu i et Par Maaneder, før der var festet

igennem.

Hvem der kunde sove sig fra det hele!

Hun havde prøvet at sende Afbud, men

kun opnaaet at støde Venner og Veninder.

Hendes Formynder, den gamle Advokat,

som havde været hendes Faders Lærer, kom

paa højtidelig Visit for at minde hende om,

hvad hun skyldte sit Navn, sin Stand og

sin Formue.

Gamle Teresa, hendes Amme, havde maattet

vedgaa, at Advokaten havde haft ogsaa hende

under fire Øjne for at fornemme, om der

laa noget bag.

Om det saa var hendes Skriftefader, Pater

Antonio, saa var han i Ledtog med de

andre.

Det var jo ogsaa mest om Dagen, at hun

lededes derved.

Naar hun sad i Bilen — paa Vej til Fest

— og hun i Spejlet mødte sine store blanke

Øjne tindrende frem under det skælvende

Kniplingsbrus om hendes Hoved og Skuldre,

medens Anna ømt og beundrende glattede

en Fold ud paa sit unge Herskabs Kjole —
saa begyndte hendes Blod, hvor træt hun

end havde været om Morgenen, at banke i

Takt med Vognens Tøf-tøf.

Hun glædede sig over det forvirrede Lys-

og Skyggespil, som strøg forbi derude;

Butikkernes Glans; de spaserende, som søgte

hendes Øjne gennem Vognenes Halvmørke;

Droskernes Silhuetter, som sakkede bag ud

for Bilen ; de raabende Gadesælgere, som med

Ryggen til Vognen rakte deres Varer ind

imod Fortovet.

Saaledes fare som et Lyn igennem en

undrende Verden, misundt og tilbedt, smilende

Lykke til nogle, Trods til andre, spredende

Smil eller Spot efter Vejr og Lune, oven-

over Ros og Dadel, — det havde fortryllet

og beruset hende.

Nu allerede — i sit tyvende Aar — var

hun' træt.

Naar hun vaagnede om Morgenen, frøs
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hun i sit Inderste, ønskede blot at redde sit

arme Hjærte ud af den tomme Tummel over

i noget levende og varmt.

Der var den lille Marineløjtnant, Marchesen

med det store Navn og den lille Gage —
han, hvem Fædrene intet havde efterladt

uden Historie. „En højst glorværdig Histone !

"

sagde Advokaten med hævet Pegefinger.

Aften efter Aften havde de mødtes i Sel-

skab. To Gange havde han faaet Cotillon

og igaar Extravalsen.

Maddalena lukkede Øjnene og saa ham

for sig, som han stod bøjet over hendes

Stol. De stærke Øjne, ubestemmelige i Farven

som gammel Lava. Den blege skarpe Ansigts-

oval med den store Racenæse. Han var

mindre end hun.

Allerede den Aften, han blev forestillet

for hende, mønstrede han hende hemmeligt.

Siden havde der staaet en Kamp imellem

dem, med Smil og Blik, med Spøg og Spot.

Men ingen dansede som han; og det var

jo noget.

Smuk var han ogsaa. Det Kast med

Hovedet, naar han blev drillet. En garde

— som en født Feltherre ved Lyden af det

første Skud. Drengehoved — lige til at

løfte mellem sine Hænder og trykke et Kys

paa den smalle, overmodige Mund

!

Maddalena smilede træt.

Det var naturligvis hendes Penge først og

fremmest — den lille Ting, som han manglede

selv til sit store Navn.

Men forelsket var han tillige. Det var jo

det, de sloges om.

Han vilde ikke være ved det. Forelskelsen

var en overflødig Tilgift, der ydmygede ham.

Som om en Marki fra Normannertiden ikke

i sig selv var nok til at veje op mod en

Principessina CimoUi kun fra det attende

Aarhundrede — og hendes Oldefaders For-

mue, tjent ved Finansspekulationer.

Var der ikke — jo — hvad var det nu,

hun havde lovet ham igaar Aftes?

Han tog Pelsen ud af Jeans Hænder,

hængte den om hendes Skuldre og fulgte

hende ned til Bilen, hjalp hende ind, svøbte

Tæppet godt ind om hendes Fødder, kyssede

hendes Haand — her lige over Haandleddet

— og hviskede

:

— Husk, hvad De har lovet mig, Princi-

pessina. Svigter De mig, saa tror jeg Dem

aldrig mere

!

Maddalena gik Aftenen igennem.

De havde vekslet et Par Ord, straks da

hun kom, i Vestibulen. Saa havde de ikke

talt sammen, før hendes Formynder, som

protegerede Marchesen, kom gaaende med

Armen faderlig fortrolig om hans Skuldre,

ind i det lille røde Kabinet, hvor hun netop

sad med Lina og Stephanie og drillede den

nybagte Statssekretær, der var trykket af

Uniformen.

Da havde hun været meget kølig. Hun

ærgrede sig over sin Formynder. Den lille

indbildske Marchese kunde jo tro, at Ad-

vokaten var instrueret.

Siden havde hun fortrudt og glattet efter

med en Inklination ved Cotillon'en.

De havde siddet i en højrød Sofa under

et stort Portræt, huskede hun, efter Dansen.

Han havde spurgt, hvorledes hun tilbragte

sin Dag — og hun havde smilende gjort

Regnskab.

Aa, der var det —
Hun havde lovet, at han maatte følge

hende paa Rideturen imorgen. De skulde

mødes ved Villa Cimolli Klokken Ti.

Maddalena saa hen til Kaminen.

Der var tændt op. Et rødt Skær flakkede

over Porcelænsuret , som viste ti Minutter i

halv Ti.

Saa fast havde hun sovet. Anna havde

ikke taget Skodderne fra, da hun gjorde Ild

paa; og gamle Teresa, hendes Amme, havde

ikke nænnet at vække hende med Badet.

Hun tøvede et Øjeblik, prøvende hvor træt
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hun var i Benene. Helst vendte hun sig

om paa Siden og gled bort igen; men hun

var for vaagen nu — og desuden —
„Saa tror jeg Dem aldrig mere!"

Hun sprang ud af Sengen , skyndte sig

hen til Bedeskamlen , bøjede og korsede sig

— der var ikke Tid til mere. Den forgyldte

Madonna med Barnet ved sit Hjærte maatte

nøjes med et Kys paa Foden.

Rosenkransen kan jeg bede i Vognen,

tænkte hun. For der var ikke Tale om at

ride nu.

Skulde hun naa ud til Villa Cimolli bare

€n halv Time over Tiden , saa maatte hun

tage Bilen.

Det var koldt for den lille Marchese at

vente en halv Times Tid i den skarpe Januar-

luft.

Hun slog Skodderne op og saa ud.

Der var Havtaage over Tagene. Vesuvs

Kegletop svømmede med en hvid Røghætte

over sit Hoved.

Det blev nok smukt; men Vinden var

greco endnu — skarp og kold.

Han kunde ride rundt om Haven — eller

banke paa og gaa ind hos Gartneren saa

længe.

Skulde hun telefonere Besked ud til

•Guiseppe ?

Maddalena strøg det bløde brune Haar

bort fra Ansigtet og rystede Manken ned ad

den slanke Ryg, mens hun saa mod det

store Spejl over Kaminen.

Saa strakte hun Armene fra sig, hvilede

dem et Øjeblik i Tanker under Hovedet med

Øjnene i Spejlet og blev igen bedrøvet —
bedrøvet og tom, som havde Drømmen, der

var og blev borte, taget noget med sig, der

var hendes.

Principessinaen lod Bad være Bad. Teresa

hjalp hende med Haaret, mens Anna ringede

til Chaufføren om at holde Bilen rede.

Den stod for Tiden i Garage hos Vogn-

manden i Nabogaden.
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Det gamle Palazzo, som hendes Stamfader

havde købt af Bourbonernes Regering, vendte

ud til en lille trekantet Piazza i den gamle

By øst for Toledoen. Dengang var Pladsen

fornemt Kvarter, men Tiden havde svigtet

den; nu laa den midt i en travl og smudsig

Færdselsaare, Nabo til Elendigheden.

Piazzaen var under Reparation. Brosten

og Jord var brudt op; den gabede som en

eneste stor Brønd med Gærde om lige op

foran Palazzoets Port, saa at hverken Bil

eller Karet kunde komme til.

Det var nu paa anden Uge, at Maddalena

maatte gaa ad den lille Bagport gennem den

snævre Vicolo, hvor der lugtede saa grueligt,

for at komme om til Vognmandens Garage.

Det var meget generende. Advokaten, som

boede til Leje hos sin Myndling i Paladsets

Stueetage, havde ogsaa klaget i Municipie-

kontoret ; men der var intet at gøre. Arbejdet

maatte have sin Tid.

Klokken blev tre Kvarter paa Ti, før Mad-

dalena var færdig.

Hun havde taget den ny musegraa Kaabe

paa — nu da der ikke blev Tale om at

ride.

Den sad vidt og foldefrit i et blødt figur-

løst Stykke om hendes smidige Skikkelse,

baaret af Skuldrene. Hun fæstede den mørke-

graa Pelshue om Haaret, slyngede Boaen om
Halsen, som den bedst vilde falde, tog nogle

Mundfulde af den hede Chokolade, som Anna

bød hende paa Sølvbakken, bed en Brioche

over og puttede Resten i Muffens Inderlomme

for at spise den i Bilen.

Anna sukkede, og Teresa brummede over

Hastværket. Selv undrede hun sig med et

Smil over, at hun gjorde saa meget ud af

det. Hun havde jo dog allerhelst sovet

videre.

Men det var dette „saa tror jeg Dem aldrig

mere" med dets alvorlige Klang og det Blik,

som lyste imod hende under Skæret fra Bil-

Ij^gten, mens han holdt hendes Haand i sin
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— det var det, som gjorde hende nysgerrig.

Det var som en Sprække i en mørk Væg,

der falder et Lys ind over — man faar ikke

Fred, før man ved, hvad der er bag.

Maaske netop det, som Drømmen havde

taget bort med sig —

?

Hun lukkede Øjnene og prøvede.

Nej, det var ikke ham, hun havde drømt

om. Der var ingen hemmelig Forandring

sket med ham , nu hun tænkte paa ham.

Der lyste ikke noget ømt og tavst Smil i

hende ved Tanken om ham, som det ellers

var, naar nogen var kommen hende nær i

Drømme.

Og dog var det, som om dette, at hun

stod her og hastede med den hede Drik for

at komme ud i den skarpe kuldeklare Januar-

luft, der blinkede mod Solen — bort fra

Byen — ud mod Bjergene — til ham, som

ventede ved Villaen, —
Som havde den forsvundne Drøm noget

hemmelighedsfuldt at gøre med alt dette.

Vil han tale om Kærlighed? — prøvede

hun. Men Drømmen rørte sig ikke derved.

Saa slog hun det ud af sine Tanker.

Hun gav sig ikke Tid til at vente paa

Følgeskab af Anna eller Jean, skyndte sig

ned til Gaarden, gennem Arkaden til den

lille Bagport, som Portnerens gamle Moder

aabnede for hende med en Velsignelse over

hendes Morgentur.

Der slog en iskold Kælderluft imod hende

fra den snævre Gyde.

Hun skød Pelskraven op for Mund og

Næse og balancerede sig frem, saa godt det

lod sig gøre, mellem de mørke Mure.

Over hendes Hoved hang der Tøj og Klude

til Tørring fra Hus til Hus. De bevægede

sig i Trækken fra Hovedgadens Lyshul dybt

nede for Enden af den skraanende Gade.

Hun maatte passe, at hun ikke gled i de

Mandarinskaller og Kaalstokke, som flød paa

den fedtede Stenbro. Hun kunde ikke have

Øje med, hvad der foregik i Vinduerne og

paa de brøstfældige Balkoner over hendes

Hoved, hvor stakkels skidne, svindsottige

Høns tærede deres kummerlige Tilværelse.

Hun kunde ikke værge sig mod de Øjne,,

der stirrede paa hende fra Husdorenes Halv-

mørke.

Gaden var allerede fuld af Liv. En Hane

galede, et Barn skraalede fra en Balkon

over hendes Hoved. To Drenge uden Bukser

sloges om en Mandarin. En Kvinde kæmmede

sit sorte Haar paa en Stol foran sin Dør,

mens hun brugte Mund og Ben mod en

Mand, som drev op ad Muren.

En Fisker ordnede sine Blæksprutter, So-

pindsvin og Sardinyngel paa Gaden , mens

han raabte Varerne op med en Stemme, der

var hæs og haard af Natteluften paa Golfen.

Skomageren pløkkede en snavset Sko mellem

sine Knæ. Han havde Briller nede paa Næse-

tippen og rystede paa sine gamle tørre

Hænder. Længere nede i Gaden slog en

Kedelflikker med bart Bryst og nøgne lodne

Arme sine skingrende Hammerslag, der gjorde

sig til Herre over alle Gadens andre Lyde.

Slagteren havde sine Varer hængt op paa

Stilladset over Boden, som naaede midt ud

paa Gaden. Der var en Okselever, stor som

en Barnekrop, blaarød og blank. Den var

hans bedste Stykke i Dag mellem Gedehaler

med Dusk paa. Lunger, Nyrer og smaa

levrede Indvolde, der var sorterede til Salgs

i Portioner. Konerne snusede omkring med

deres fattige Soldi klemt i Haanden, skelede

til og følte paa det lækre Stykke; men

Herligheden var for dyr.

Maddalena fik Kvalmefornemmelser, mens

hun gik det korte Stykke hen ti! Hjørnet.

Det er min Smertens Vej, tænkte hun og

samlede sin Kjole.

Madonna mia! — den stakkels Kone der

— Næsen ædt af et blodrødt Saar med en

gul Rand af Materie. Og saa havde hun et

halvnøgent Barn ved Brystet!

Maddalena maatte holde sig for Munden.

Hun ledte efter et Par Soldi, mens Konen

bøjede sig frem imod hende paa Stentrinet.
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og rakte Barnet, der ikke vilde slippe Brystet,

ud imod hende.

Da hun saa, at Maddalena vilde give,

løftede hun ligesom af Barmhjærtighed sin

anden Haand op for den vansirede Næse,

saa at kun Øjnene var synlige.

Maddalena kastede med bortvendt Blik et

Nikkelstykke ned i hendes Skød.

Mens Konen velsignede hende, slog Barnet

iøjnene op.

Det Blik slap hun ikke for. Fyldt af

medfødt Smerte og dog uvidende om alt

andet end det magre Bryst, som Munden

ikke vilde slippe.

Det gos igennem hende. Hun skyndte

sig videre; men Blikkets stumme Skrig blev

ubarmhjærtig siddende og slukkede den Smule

Forventningsglæde, som var begyndt at skinne

frem i hende under Hastværket.

Var hun dog hellere bleven liggende i sin

lune Seng

!

— Giv mig en Soldo, Signorina!

En lille snavset Næve skød sig frem og

rørte ved hendes Ærme.

Hun saa lige ud og hastede de Skridt

mod Hjørnet , hvor Vognmandens Gade be-

gyndte.

Men Haanden fulgte efter. De smaa

snavsede Fingre bevægede sig, som om de

bad hver sin Bøn til hendes Hjærte.

Saa dukkede Hovedet frem fra Siden for

at gribe hendes Blik.

— Giv mig en Soldo — jeg dør af Sult!

Den Lektie lærer de, fra de kan gaa,

tænkte hun.

— Det er virkelig sandt, Signorina!

Den lille Slubbert — han tror, naar han

blot faar fat i mine Øjne, saa er Spillet

vundet.

Giver jeg ogsaa ham, saa har jeg dem

alle efter mig. Derhenne ligger tre paa Lur.

Saa var Blikket der, betændt og mørkt, i

et udtæret Ansigt med en graadig Vilje om

Munden, der allerede var haard af Modgang

og smal af Smerte.

Haanden søgte af sig selv til Portemonnaien.

Saa huskede hun, at Konen havde faaet

hendes sidste Mønt. Maaske i Kaabens

Inderlomme, men saa skulde hun knappe op.

Det var saa besværligt, — koldt, — hun

havde ikke Tid.

Triumfen glimtede allerede i Drengens Øjne,

mens han ventede paa Mønten. Bønnen var

ude, nu Forretningen gik i Orden efter Ønske.

— Gaa din Vej ! — sagde hun og

skubbede til den snavqede Haand.

Brynene rynkede sig; Munden gik op i

Forundring ; Øjnene blev store af Uforstaaelse.

Saa døde han igen af Sult — irriteret, ind-

trængende, truende. Fingrene knipsede i

Stedet for at bede.

Den lille frække Slyngel! — Godt, at jeg

ikke gav ham noget.

Hun skyndte sig om Hjørnet.

— Onde Frøken! — lød det efter hende.

— Onde, onde, onde!

Havde det været en voksen Røst, der

satte dette paa hende, saa havde hun vel

smilet hen for sig og rystet det af sig for

dets frække Overdrivelse.

Men dette „Onde" af en hæs Barnerøst,

fra en lille Røverunges ubesmittede Hjærte -

—

det klistrede sig fast med al den barnlige

Overbevisning, det klang af.

Hun forsøgte at kaste det fra sig; men

det vendte straks tilbage og satte sig lige-

som bedre til rette for hver Gang.

Tilsidst maatte hun værge sig imod det.

Jeg gav den stakkels Kone med Barnet.

Fire Soldi — jeg havde kun det Nikkel-

stykke.

Han havde ogsaa faaet, hvis han ikke —
Nej, hvordan var det nu — nej, det havde

han jo ikke —
Skulde jeg staa stille og knappe op for

at lede Penge frem, hver Gang en Tigger-

unge skraaler efter mig — saa kom jeg jo

ingen Vegne.

Saa koldt, som det er. Og jeg maa jo

skynde mig. Der holder den stakkels Mar-
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chese udenfor Villaen og fryser i sin tynde

Ridedragt. Hvis han ikke allerede har op-

givet det — og „saa tror jeg Dem aldrig

mere".

Saadan en fræk lille Tingest!

Var det ikke Jakob, som kæmpede med

Gud?

Men han er ingen Jakob, og jeg er ingen

Gud.

Det var da mærkeligt — nej, det var da

ganske —
Hun standsede for at gribe det i Flugten —
Dette havde hun jo oplevet før — dette

med Drengen — „onde Frøken!" — og —
ja ogsaa det med Konen.

Snak! — Jeg er nok ikke rigtig vaagen!

Hvornaar skulde det være?

Hun havde aldrig sat sine Ben i den usle

Gyde — før nu i de halvanden Uge, da

Pladsen var spærret. Og aldrig havde hun

gaaet den alene før idag.

Men Øjnene — baade Pattebarnets, de

medfødt lidende — og nu Drengens — det

betændte graadige Blik —
Hun kendte dem ligesom dybt inde —

eller langt tilbage.

Maddalena var ved Vognmandens Dør.

Hun standsede, trak Vejret dybt og søgte

mod den blaa Luft over Pladsen hist henne.

Drømmen — var det maaske i Drømme?

Hun kunde ikke komme til at tænke sig

om, for der var fuldt af Øjne paa hende i

Dørene. Vognmandens Karl havde allerede

set hende , kom løbende ud med Huen i

Haanden og gav sig straks til at slaa Porten

op. Gennem Glasdøren kunde hun se, at

Bilen holdt parat. Nu tøffede den forsigtigt

ud mellem Vognene i Porthvælvingen.

Hun gav Chaufføren Besked — Villa

Cimolli, men saa hurtigt som muligt — satte

sig ind, trak Gardinet ned og lænede sig

tilbage.

Bilens Tøf-tøf, Tudehornet, der var afstemt

til en hel Melodi, Skraaiet og Vognrumlen

fra Pladsen , som de krydsede
,
jog gennem

hendes Hoved, saa hun ikke kunde faa Ro

til at tænke.

Men der sad det Indtryk i hendes Sind,

at Drømmen, som var gleden bort imorges,

havde noget inderligt at gøre baade med

den stakkels Kone og med den frække Dreng

— eller maaske bare med, at hun mødte

dette paa sin Morgenvej og nu sad i Bilen

og hastede ud af Byen.

Saa tænkte hun igen paa den lille Marchese,

som holdt der oppe og frøs.

Hvad var det dog, de havde talt om under

Portrætet?

Det stod saa taaget for hende. Hun hørte

saa meget Aften efter Aften, at Ordene bare

prellede af mod hendes Smil og Nik. Hun

havde ogsaa været lidt ør af Islikøren.

Alvorligere end sædvanlig havde han været.

Han havde grebet hendes Haand, der legede

med Viften:

— Nu maa De ikke smile mere, Princi-

pessina, — De ser jo, hvor alvorlig jeg er.

Maddalena rettede sig op mod sit Ansigt

i Bilens Spejl — hun var bleg og mørk

under Øjnene.

Var det mon virkelig hans Mening at fri?

Den Dreng!

Var det maaske efter Aftale med Ad-

vokaten, at han bad om at være med idag

paa hendes Morgentur?

Havde han ikke ogsaa vrøvlet noget om

hendes Rigdom?

— De, som fra Barnsben er vant til at

raade over alt, hvad der kan købes for

Penge — De kan umulig sætte Dem ind i
—

Det var noget med ham selv, hun ikke

kunde sætte sig ind i; men hvad, det havde

hun ikke hørt eller ikke forstaaet.

Maddalena lænede sig tilbage mod den

bløde Ryghynde.

Ogsaa Lina og Stephanie talte altid om

hendes Rigdom. Hvad var saa det ? Mærkede

hun andet dertil end de Forpligtelser og

Hensyn, hendes Formynder prækede, hver
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vilde noget, som han ikkeGang hun

syntes om.

En stakkels ensom Fugl var hun. Uden

Fader og Moder var hun. Saa fattig og

tom i sit Hjærte

!

Hun klemte Øjnene sammen over sin

Smerte. Men i det samme sprang hede

Taarer frem af dem.

Hvad gaar der dog af mig idag? — tænkte

hun; men hun kunde ikke lade være — hun

maatte græde. Det lindrede og løste op, at

hun gav slip.

Frygtelig som jeg er bleven nervøs, tænkte

hun og saa mod sit grædende Ansigt i

Spejlet.

Bare for en tosset Drøms Skyld!

Det var de Taarer, hun var vaagnet med

i Morges, som nu brød frem igen — det

følte hun godt — de havde siddet hende i

Halsen hele Tiden. Ligesom paa Lur.

Nu faar jeg røde Øjne og Skjolder paa

Kinderne, tænkte hun. Hvad vil han tro,

Marchesen ?

Da hun tog sit Lommetørklæde frem, fulgte

Rosenkransen med. Hun huskede, at hun

ikke havde bedt sin Morgenbøn og gav sig

ivrig til at bede.

Baade Fadervor og Trosbekendelsen og

Ave Maria bad hun til Værn mod Taarerne.

Mens hun bad, kom hun til at tænke paa,

at denne smukke Rosenkrans, som hun elskede

og kyssede — Elfenbensperler paa Guldkæde

— den havde hun faaet af sin Moder til

sin første Kommunion. Hendes sidste Gave.

Da laa hun allerede foran Døden, men

ingen vidste det.

Da laa hun der med de store milde Øjne

i det smalle Ansigt, der samlede alt Lyset i

Stuen, saa man kun kunde se de Øjne.

Da laa hun der og ventede paa det Barn,

som hun aldrig skulde faa at se med sit

jordiske Blik.

Ubarmhjærtigt! — Naadeløst!

Hvorfor skulde han tage Moders Liv?

Havde han været stor og køn — havde

han været som et Jesusbarn, saa havde dog

Livet faaet sit og Døden sit.

Skønt Madonna, som fødte det største og

bedste, hun fik dog Lov at leve.

Men en vanfør, et Misfoster — eller hvad

det vel var — noget frygteligt, for Madda-

lena havde ikke faaet Lov til at se ham,

og aldrig havde hun faaet ren Besked derom,

skønt det var hendes egen kødelige Broder

— hvorfor skulde han kræve Livet af sin

Moder ?

Fingrene gled hastig over Rosenkransen.

Hun maatte bede sig bort fra den naadeløse

Ubarmhjærtighed ; den var Oprør mod Gud.

Pater Antonio havde Gang paa Gang straffet

hende for den i Skriftestolen.

Havde saa endda Barnet levet! — En

skøn og stor Aand kan trives i et forkrøblet

Legeme, det havde hun hørt og læst. Men

ogsaa Barnet døde. Det blev straks taget

fra sin Moder, at hun ikke skulde se dets

Ulykke, mens hun laa og kæmpede med

Døden.

Ikke engang Teresa havde set det. Kun

Lægen og hendes Fader.

Maddalena huskede endnu hans fortvivlede

Graad. Den lød ind til hende gennem de

lukkede Døre.

Lægen tog Barnet med sig til Klinikken.

Men allerede en Maaned efter døde det. Og

hendes Fader talte aldrig om det siden. Ingen

maatte tale om det ; han taalte det ikke.

Ikke engang Teresa.

Det uskyldige Barn I
— Revet af sin Moders

Liv, fostret af kolde fremmede Hænder.

Hvor kunde de! — Hendes egen kødelige

Broder!

Havde det været aldrig saa stygt — aa,

hun skulde have elsket ham smuk! Hun

skulde med sin Kærlighed have givet ham

alt, hvad Gud havde nægtet ham i Fødslen!

Hun skulde have erstattet ham den Moder,

hvem han kostede Livet!

Aa nej — lad mig ikke begaa den Synd!
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— tænkte hun og gentog for sig selv, hvad

Pater Antonio havde sagt i Skriftestolen:

— Det var en Lykke for Barnet og for

os alle. Det var Døden af den barmhjærtige

Guds Naade.

Bilen holdt stille. Chaufføren greb i Tude-

hornet. Saa brugte han Mund ud i den

snevre Gade. Men det hjalp altsammen ikke.

En Flok Geder var klemt inde mellem

\'ogne baade for og bag.

Hyrden raabte og hujede og slog med

Stokken. De taalmodige brune Dyr, som

havde været inde paa den anden Side Toledoen

for at malkes i Døre og paa Trapper, slog

beskedent med de lange Ører, saa Bjælderne

klingede, og klumpede sig sammen uden at

kende hverken frem eller tilbage.

Bag ved dem var en overlastet Arbejds-

kærre kommen i Fart ned ad den stærke

Skraaning. Æslet kunde ikke staa imod paa

den fedtede Stenbro. Nu laa den væltet og

gispede. Der var Opløb og Raaben. Mange

Hænder kappedes om at fri Æslet for det

tunge Metal-Hovedtøj. Før kunde Dyret ikke

rejse sig.

Bilen manøvrerede sig tilbage til Kirken

paa Hjørnet, for at Gederne kunde komme

løs; selv kunde den ikke komme videre, før

Æslet derhenne var kommet paa Benene.

Chaufføren vendte sig mod Maddalena,

gjorde Undskyldning gennem Vinduet med

sme vrede sorte Øjne og pegede derhen.

Maddalena sad lidt og stirrede frem uden

at slippe sine bedrøvede Tanker.

Det var hendes egen Kirke, Pater Antonio's

Kirke, de holdt udenfor. Hun kunde nytte

Lejligheden til at smutte ind og bede et Ave

for sin Moders Sjæl og for den stakkels lille,

som døde af Guds Naade.

„Onde Frøken!" — lød Barnerøsten i

hendes Øre, mens hun skyndte sig op ad

Trappen.

Hun knappede Kaaben op, tog Porte-

-monnaien frem og gav fire Soldi til den

jjamle blinde Rosina ved Døren. Hun kendte

Maddalena paa Kjolens Raslen og hilste

Principessinaen med Madonnas og alle

Helgenes Velsignelse.

Saa skyndte hun sig hen til Kapellet,

hvor hendes Moder og Fader laa begravede.

Hun knælede ned foran sin egen Madonna,

som altid havde friske Blomster fra Villaen;

det passede Guiseppe af sig selv.

Medens hun laa der og bad, hørte hun

slæbende Skridt, som hun kendte saa godt.

Det var Pater Antonio's.

Hun saa ham gaa hen til Skriftestolen og

skyndte sig efter ham.

Nogle fattige Koner, som sad og ventede

paa at skrifte, gjorde villig Plads for hende.

— Godmorgen I

Pater Antonio vendte sine evig tilfredse

brune Øjne om imod hende og greb hendes

Haand i begge sine tykke trofaste Hænder.

— Kære Pater, jeg har syndet i Tanke,

men jeg har ikke Tid til at skrifte i Dag.

Giv mig alligevel Velsignelsen

!

— Tør jeg vove det? — sagde han og

saa polisk paa hende.

Men da han opdagede de rødkantede Øjne,

de mørke Skygger og den blege bekymrede

Pande, blev han alvorlig og gav hende Vel-

signelsen.

Hun bøjede sig over hans Haand og kys-

sede den.

I en pludselig Indskydelse sagde han:

— Kære Barn, lad os leve i det, som

ikke kan købes for Penge.

Hun saa hastig op. Usikkert, næsten bange

tøvede hendes mørke Øjne et Sekund ved

hans.

Han vidste ikke selv, hvorfor han havde

sagt det. Der var noget, som krævede ham

i hendes Hovedbøjning. Det var jo ment

til det bedste, tænkte han. Hun ved nok,

jeg ikke vilde krænke hende.

Saa nikkede han af al sin gode Mening.

Han blev staaende i Tanker og saa efter

hendes slanke Skikkelse, mens hun hastede

gennem Kirken med hævet Hoved.
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Idet hun gik ned ad Trappen, følte hun

sig svimmel og greb med Haanden til sit

Hjærte.

Nej, det var ikke noget. Ikke noget med

Helbreden.

Det var bare dette mærkelige, at hun

pludselig syntes, hun havde oplevet ogsaa

dette engang før — Automobilen, der ventede

uden for Kirken — Bønnen i Kapellet og

Pater Antonio's besynderlige Ord.

Eller var det Drømmen?

Nej, det var ingen rigtig Svimmelhed —
det var bare denne forunderlige Højtid i

hendes Sind, at alt, hvad der skete denne

Morgen , ligesom kom hende i Møde fra —
Som om Æslet derhenne var styrtet og

Gedeflokken standset, for at alt dette kunde

ske med hende.

Men hun var glad nu — let og lys kunde

hun være — fordi det havde føjet sig saa-

ledes, at hun fik Pater Antonio's Velsignelse

over sin Dag.

Da Bilen kørte op mellem Havemurene til

Villa Cimolli, som laa der paa Højens Ryg,

tung og klodset, med sine hvide Mure i fuld

Sol og de brune Skodder ugæstfrit lukkede,

saa Maddalena gennem Forvinduet den lille

Marchese komme ned imod paa sin Graa-

skimmel. Der stod en hvid Støvsky op efter

ham.

Hun kunde se paa hans Holdning, at han

var paa Hjemvejen , færdig med at vente,

skuffet og krænket.

Hun bøjede sig ud og vinkede til ham.

Han rettede sig og holdt Hesten an. Saa

kendte han hende og satte i Galop nedefter,

mens Chaufføren sagtnede Farten, for Hesten

slog med Hovedet og spidsede Øren mod

Bilen paa den smalle Vej.

— Pardon ! — bad hun med et Smil og

rakte begge sine Hænder op imod ham

gennem det aabne Vindu.

Marchesen bøjede sig frem over Hestens

Hals for at tage hendes Haand.

— Herskerinde! — sagde han; men det

blege Ansigt under den grønne Ridekasket

var alvorligt og Munden klemt sammen.

Maddalena stod ud og sendte Bilen hjem.

Medens hun med hastige Ord forklarede,

hvorfor hun ikke var kommen før nu, og

hvorfor hun ikke var til Hest, sad han rank

og stiv i Sadlen, bøjede Hovedet efter hendes

Sætninger og fæstede sine Lavaøjne ufravendt

paa hendes.

Han har virkelig været ked af det, tænkte

hun og klappede Hesten paa dens svedige

Hals.

Da de naaede Indkørselsportcn, sagde han

overdreven høfligt

:

— Hvorledes befaler Principessina, skal jeg

ringe paa? Eller ønsker De at spadsere et

Stykke i det smukke Vejr?

Hun saa et Øjeblik drillende paa ham

med sine mørke Øjne.

— Tror De mig nu aldrig mere?

Han rev Kasketten af og bøjede sig imod

hende.

— Principessina, jeg beder Dem naadigst

tilgive min Spøg igaaraftes.

Hun blev først glad, men straks efter be-

drøvet. Det var altsaa Alvor. Det gjorde

ham virkelig ondt, at hun havde kunnet sove

fra sit Løfte.

Han var smuk, som han sad der, krænket

og stolt, med den skarpe Næse i det smalle

Ansigt — støbt over Hesten, rank og let —
og saa lukkede han halvt for sine Lavaøjne,

at de ikke skulde modsige hans høflige Kulde.

Men hun saa godt gennem Spalten, hvor de

var dunkle og varme.

— Skaan mig, kære Ven! — bad hun

og rakte ham Haanden som ærlig Kammerat.

— Siden jeg har skuffet Dem, skal hele min

Formiddag være Deres. Vi lader Barbara

— det er Gartnerens Kone — lave os en

Frokost — aa, hun er flink, hun har været

hos os i Køkkenet i Pappas Tid — og

imedens viser jeg Dem Haven og Fasanerne.

Vil De?
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Han greb hendes Haand , løftede den op

til sig og kyssede den, mens et Smil sprang

ud af de stive Træk.

Xu var han igen den overmodige Dreng,

som man ikke tog alvorlig, men bare havde

Lyst til at kysse.

Han skød Kasketten bag i Nakken, sprang

af Hesten og halede i Klokken, saa den

kimede og skrattede i sine ældgamle Led.

— Hvem er det? — lød en arrig Kvinde-

røst.

— Venner! — peb Enrico.

.Skodderne blev slaaet op i Portnerens Vindu

over den lille Dør,

Et gnavent Ansigt kom til Syne, indrammet

af graa Tjavser, som Vinden tog fat i; men

straks efter lød et Forbavselsesudraab , og

saa skinnede det glat og straalende af Vel-

komst.

Det var Madonna og Herre Jesus og flere

Helgener, medens Slæberne lød paa Trappen

der inde.

Porten knirkede og hvinede paa sine

Hængsler.

Barbara tørrede sig i Kjolen og kyssede

Maddalenas Hænder.

— Lille Fyrstinde — Herskerinde!

Madonnas Velsignelse over hendes Ind-

træden. En dejlig Dag idag. Og saa tidlig

ude. Og smuk og god som altid, fra da

hun var den mest fortryllende lille Bimba,

ikke større end som saa, og kom herud med

Fyrsten og Fyrstinden, begge højsalige hos

Gud.

Barbaras runde Ansigt var ærlig fornøjet;

men de smaa stikkende Øjne kiggede nys-

gerrigt Marchesen efter i Sømmene, mens

hun nejede med udbredt Forklæde og af-

vekslende kaldte ham Fyrste, Hertug og

Greve.

Saa raabte hun i sine Hænder ned imod

Haven

:

— Beppo — Beppino!

— Ecco! — lød en treven Stemme nede

fra. Et Øjeblik efter kom Guiseppe til Syne

i den tætklippede Buksbomallé, som fra Porten

førte gennem hele Haven og lukkede Per-

spektivet med et lille græsk Tempel, hvori

en Apollo stod lys og let mod den blaa Luft.

Da Gartneren saa, hvem det var, fik han

Huen af, stak i Løb og raabte Velkomst

nede fra Alléen.

Hesten blev sat i Stald og Barbara i

Arbejde.

Hun slog Hænderne sammen, sukkede i

Bekymring over sin Ringhed — aa, det var

saa mange Aar siden, at hun havde kogt for

Herskabet.

Guiseppe hjalp til med, hvad Haven for-

maaede. Om Artiskok eller dejlig hvid Blom-

kaal fra Mistbænkene behagede?

Barbara tænkte sig om. Maaske til at

begynde med en lille Grønsags Omelet, som

den gamle Fyrste altid havde rost hende for.

Ja, det var godt. Barbara maatte lave

det ganske, som naar Pappa uforvarende kom

ud til Landstedet.

Maddalena vilde give hende Penge til Ind-

køb. Barbara værgede for sig med Afsky;

men da Principessinaen trængte paa, hen-

kastede Guiseppe, at han kunde tage den

lille Regning med. Han kom jo to Gange

om Ugen til Palazzoet i Byen med Grønt-

sager og fik Afregning hos Advokaten, den

hjærtensgode Mand og Excellence.

De spadserede sammen i den store gamle

Have.

Hun viste ham Væksthuset med Orchide-

erne. Springvandet med de spæde Straaler,

der plaskede usynligt under den grønskimlede

Rand af den gamle Sarkofag, som om smaa

ydmyge Kilder legede for deres Fod.

Der var nylig kommen friske Smaasten

paa Gangene. Guiseppe var meget Hink,

men dyr med sine Arbejdspenge, sagde Ad-

vokaten.

De var henne ved det nye Fasanhus i

pompejansk Stil. Maddalena havde Navne
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til Guldfasanerne. De kendte hende og nappede

af hendes Haand.

De saa til Rouenænderne, som boede paa

en flad i den store kunstige Dam, hvor-

fra der førte Vandingsrør over hele Haven,

og som var fuld af Guldfisk.

De stod i Apollotemplet mellem Søjlerne

og saa ned over Skræntens Terrasser med

de gamle forvredne Vinstokke, som hængte

paa Armene over Stager og holdt hverandre

i Hænderne.

De saa ned over de smaa lyse Bønder-

huse, der laa tabte mellem Oliventræer og

Eucalyptus. En Hakke blinkede i Solen

fra en Kaalhave.

Dybt nede slangede et Tog sig lydløst

frem af Bjerget, de stod paa, med en hvid

Røghætte efter sig.

De saa over den lille Havneby hist for

Enden af Dalen. Dens to Moler strakte sig

som Fangarme ud i Bugten , hvor det flød

af tindrende Solguld i en bred Strøm, saa

de maatte tage Øjnene til sig.

De saa langt ude Lystaagen af de blaa-

nende Klippeøer med Søer og udslukte Kratere

imellem sig. Højt mod Øst knejsede den

mørke Fjældkam med det gamle forladte

Kloster, der havde stirret ud over Vandet

som en Ørn paa sin Rede lige fra Nor-

mannernes Tid.

Vinden havde lagt sig nu mod Middag.

Solen var uindskrænket Herre over Jord og

Hav. Den havde strøget Kulden bort fra

Overfladen, jaget den ind i Klippehuler og

Skyggekroge. Overalt hvor der var et Hus,

en Vejmur eller blot en Pinjes ærværdige

Stamme at dække sig bag, der sad den og

krøb sammen paa Lur.

De stod ved hinandens Side og saa sig

ud i Verden.

De stod saa tæt, at hans Skulder rørte

ved hendes. Hun mærkede det ikke, men

Enrico mærkede det.

Han saa fra Siden paa hendes Kind, hvor-

ledes Solen spillede i de fine mørke Dun

over hendes Læbe, hvor de lange sorte Øjen-

haar sitrede mod det stærke Lys. Hun stod

der med den høje Pande bøjet og den fine

Mund, blød som et sovende Barns, skælvende

under Solkysset.

Hun drejede Hovedet om imod ham og

mødte hans Øjne; men hun hørte ikke, hvad

de fortalte. Hun tænkte kun, at Verden der

nede for hendes Fod var saa dejlig, som

hun aldrig havde set den før.

I det samme for Drømmens Minde som

en Skygge gennem hendes Sind og Morgen-

trætheden, som hun var vaagnet med, faldt

pludselig over hende, saa hun skælvede i

Knæene.

„Onde Frøken!" — lød det i hendes Øre

med den lille oprigtige Røverstemme.

Han saa den pludselige Sky paa hendes

Pande.

— Hvad er det? — spurgte han bekymret

og søgte hendes Haand.

— Ingenting! — svarede hun og trak

Haanden bort. Saa smilede hun bedrøvet,

drog den stærke Luft til sig i et dybt Aande-

drag og vendte sig mod Alleen.

Dernede kom Barbara til Syne i det samme.

Med store indbydende Armbevægelser gjorde

hun Tegn, at Frokosten var færdig.

— Jeg er dejlig suiten! — sagde Mad-

dalena og rystede energisk Tankerne ud af

sit Hoved.

Saa løb de omkap som muntre Børn mellem

de gamle Buksbomhække, der stirrede efter

dem med stive tungsindige Blikke.

Der var dækket paa Gartnerens Terrasse,

hvortil Køkkenet vendte ud. Her var Læ
mod kolde Vinde og Skygge for Hovedet fra

et Halmtag.

Barbara gjorde mange Undskyldninger;

men Maden vilde blive kold, om hun skulde

bringe den op i Villaen. Desuden var der

klamt og uhyggeligt der oppe, fordi Skodderne

havde været lukkede saa længe.

Enrico løftede ved Desserten sit Glas mod
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Maddalenas og søgte med sine Lavaojne

hendes Blik.

— Hvor De er rig! — sagde han.

Huu stirrede mod de fjærne Pinjetoppe,

som tindede Højen histovre, skarpe og sorte

mod den blaa Luft. Hun sad i dybe Tanker

med Haanden om Glasset. Saa strejfede

hendes Blik hans, og mens hun førte Glasset

med den hvide Capri til sine Læber, tænkte

hun:

— Imorgen naar jeg gaar ud, vil jeg give

ham de Soldi , han ikke fik idag , fordi jeg

var bange for Ulejlighed og Kulde. Jeg vil

tage Handskerne af, lukke Kaaben op og

aabne Portemonnaien for at giv'e ham dem.

Han sad og formede Brødet med sine

hvide stærke Fingre, mens den blaa Verden,

som laa der høj og vid og blank for deres

Blikke, spejlede sin Vælde i hans overmodige

Øjne.

— Hvor Jorden er dejlig — sagde han

med dyb Stemme — naar man er rig som

De og jeg.

Hun lyttede mod det, han havde sagt,

men hun svarede ham ikke.

— Jeg taler om vor Ungdom — sagde

han — om vore stærke og rige Sanser, der

lader os nyde alt dette, som Planten drikker

Lyset. Mørket kan ikke naa os. Kulden

kan ikke ramme os. I dette Øjeblik sænker

Livets evige Skønhed sin Aabenbaring i vor

Sjæl.

Hun saa ud for sig efter hans Ord. De

gled ind i hendes Øre som en blød levende

Strøm, der rørte ved hendes Sjæl.

— Ja ja — nikkede hun og lukkede be-

tagen sine Øjne. Men i det samme saa hun

i Mørket det medfødt lidende Barneblik; hun

saa Moderen med Saaret i Ansigtet og det

halvnøgne Barn hængende ved det magre

Bryst. Hun mærkede Kuldegyset i den

snævre Gyde, saa hun skælvede derved.

Hun saa den fattige Kone barmhjærtig skjule

sit hæslige Saar for den fine unge Kvinde,

som var hun hendes Søster.

Hun følte sig skamfuld i sit Inderste og

sagde ved sig selv:

— Jeg vil imorgen sende Anna ned med

noget varmt Tøj til Barnet og med Penge

til den stakkels Kone.

Han bøjede sig imod hendes Øre og talte

meget, som hun ikke hørte — uden Ordenes

Lyd.

Men saa talte han til hende i Verden alene,

og hun begyndte igen at lytte.

Han berusede sig i sin Stemning og lod

Ordene strømme frit, som de løste sig ud af

Øjeblikket.

— De, som raader over Millioner — De

ved slet ikke, hvor rigt Livet kunde være.

Aa om det var mig, som havde faaet alt

dette — han rundede sin hvide Haand ud

over Bord og Hus, over Have og den hele

blaa blaa Verden omkring dem — jeg skulde

bygge Dem en Tilværelse saa skøn, som De

aldrig har drømt om, — en Tilværelse, som

vore Fædre, Renæssancens fribaarne Mænd,

anede den — virkeliggjort og mangfoldige

Gange forfinet ud af den Kundskab om Livet,

den Evne og Trang til Nydelse, som hører

vore Dage til alene. — Se hvor den er

klodset og grim, den gamle Kasse! — han

pegede paa Villaen. — Her burde ligge et

Slot, baaret af stærke Marmorarme, lysende

i Solen, med blomstersmykkede Kapitæler

over Deres slanke milde Skønhed. — Tænk

Dem høje straalende Solrum i Stedet for det

gamle Palazzo i den mørke Gade klemt inde

mellem Nød og Elendighed — det ligner et

Asyl for Forældreløse med sine skumle Arkader

og stængede Vinduer. Tænk Dem et Slot ligge

frit for Solen — bag højt plaskende Spring-

vand — med Statuer for sine Døre og Re-

lieffer paa sine Mure — prydet inde og

ude af Kunstnere fra vor egen Tid! —
Tænk Dem brede lyse Marmortrapper med

høje Kandelabre — tænk Dem Pragtsale

med Væggene klædte af Malerier, som i

Stedet for ormstukne og falmede Gobelins-

hyrdinder kalder Alverdens ypperste Kunst-
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værker sammen for Deres Blik. — Tænk

Dem lysende Havefester, tænk Dem straalende

Karneval, tænk Dem alt, hvad der er dejligt

og stort! — De, som raader over Millioner,

De kunde virkeliggøre den Drøm , hvori vi

alle lever — vi, som længes efter Skønhed

og gaar til Grunde af vor Længsel. De

kunde gøre Verden til den jublende lyk-

salige Skønhedsaabenbaring, der fuldkommer

Livet. For Dem og for mig.

Hun saa forundret paa ham, baaren af

hans Ord. Hun vidste ikke, at han havde

saadanne Tanker i sit smukke Drengehoved,

der bøjede sig mod hendes, saa nær, at hun

kunde kysse hans aabne begejstrede Mund,

om hun ^jide.

— Er jeg saa rig? — tænkte hun og saa

sig om mod den gamle Villas hvide Mure

derinde bag den mørke Buksbomallc.

Ja, den var klodset og grim.

Kunde den virkelig rejse sig paa hendes

Bud, genfødt i lysende Marmor?

Skønt vilde det være! — Men Advokaten

vilde aldrig give sit Minde dertil. Da maalte

hun først være raadig selv.

Da maatte hun gifte sig —
Have en anden nær ved sit Hjærte. En

at tale til. En at tie med.

Ikke vaagne ensom mod en trøstesløs Dag,

skræmmet af Drømme. En at længes efter

i Vrimlen. En at lægge sit Hoved til mod

Aften, naar Skyggerne falder over Sindet.

Ikke længere den stakkels ensomme Fugl!

Det svulmede gennem hendes Hjærte; hun

maatte rette sig op. Hun følte, hvor hendes

Blik skiftede, blev stort og mørkt og undrende.

Hun læste det i hans Øjne. da hun prøvede

ham i det skjulte, tog ham nær til sit Hjærte

et Øjeblik.

Hun følte, at nu — nu skete det, om hun

blev siddende rolig.

Hun sprang op. Det var kommen altfor

pludselig, som en varm Strøm skyllende

gennem hendes Hjærte, saa hun blev aande-

løs deraf.

Maaske var det kun en Drøm.

Om hun lod ham tale nu, om hun lod

Virkeligheden gribe fat om hendes Haand og

lægge den i hans — maaske svandt den da

bort i det s^mme, den lyse uudtalte Lykke-

drøm, som spirede i hendes Hjærte.

— Kom! — sagde hun og rejste sig.

Hun saa mod Pinjetoppene, som tindede

Højen hist mod den blaa Luft. Saa gik hun

langsomt ned ad Terrassens Stentrin.

— Kom — sagde hun — vi vil der over!

Hun pegede mod Pinjerne , men det var

Drømmen, hun tænkte paa.

— Vi kommer tilbage !
— nikkede hun

til Barbara.

Saa gik de langs Havemuren, som fulgte

Højens Rygning, der bugtede sig frem med

Vignerne for sin Fod.

De vandrede, hvor Vejen førte dem. Snart

talte de Alvor, snart spøgte de og lo. Solen

begyndte at helde, men de ænsede det ikke.

Pinjerne, som Maddalena vilde naa, kom

kun langsomt nærmere. Snart forsvandt de

bag Haver og Huse, snart stod de atter

skarpe imod den klare Himmel, der mørknedes,

alt som Dagen led.

Enrico blev tavs og alvorlig. Saa greb

han pludselig hendes Haand og begyndte at

tale om Kærlighed.

— Her vandrer vi som Broder og Søster

— tænkte hun — maaske skal vi gaa den

samme Vej som Hustru og Mand.

Hun trak Haanden lempeligt til sig. For

hun vidste ikke endnu, om det var ham.

Maaske var det kun hendes Hjærte, som

spirede paa denne forunderlige Dag.

Men dejligt var det at vandre saaledes.

Dejligt var det at se Livet aabne sig og føle

det banke i sin egen uforsøgte Sjæl.

Han talte med hviskende Stemme om Elskov.

Men hun hørte ikke efter Ordene, hun fyldte

kun sit Hjærte med deres Velklang.

Hun nikkede, for at han ikke skulde
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standse, tage hendes Hænder og kræve Svar

paa noget, som ikke kunde svares endnu.

Hun var bange, at hendes Hjærte, som var

begyndt at springe ud, atter skulde lukke sig

frygtsomt til.

Nu forstod hun først, hvor fattig hun hid-

til havde været.

Det var vist al!e de tomme Ting, som

kaldes Livets Goder — det var vist dem,

som havde taget Pladsen op og skygget, saa

hun intet kunde se.

Det gamle Palazzo med dets skumle Arkader

og stængede Vinduer — hun smilede hen

for sig — ja han havde Ret, det lignede et

Asyl for Forældreløse.

Hun tog sig med Haanden til Hjærtet og

standsede et Øjeblik — mens han saa paa

hende fra Siden og troede, at nu trængte

hans Ord ind til Bunden af hendes Sjæl.

Skulde hun fjærne dem — alle disse Ting,

der skyggede for Livet —

?

Skulde hun skænke det til de fattige

Kvinder — til dem med Saar i Ansigtet og

et nøgent Barn ved Brystet — ?

Som det laa der klemt inde mellem Nød

og Elendighed — hvorfor ikke skænke det

til Nøden og Elendigheden?

Om hun giftede sig, da kunde Advokaten

ikke hindre hende — hun kunde give det

til Børnene med de graadige Blikke — til

de ulykkelige, til de vansirede —
Hun kunde give det i sin lille døde Broders

Navn — til hans Minde — han, som selv

var revet fra Moders Liv og fostret mellem

fremmede.

At hun aldrig havde tænkt derpaa før —
at det var Elendigheden omkring hende, som

skyggede for Livet, saa hun frøs deraf i sit

Hjærte.

Nu da det aabnede sig for endelig at

springe ud — her paa denne forunderlige

Solsti — hvor hun gik med et bankende

Hjærte ved sin Side, med en hviskende

Stemme, der talte om alt det, som havde

været dulgt for hende — nu forstod hun,

at hun fik ikke Solen over sit Liv, før

Skyggen var ryddet til Side.

Ingen maatte se med Nødens onde Øjne

paa hende — ingen lille oprigtig Røver-

stemme maatte raabe sit „Onde Frøken" i

hendes Øre, om hun skulde leve i det Land,

hendes Hjærte skimtede, nu da det foldede

sig ud.

Han havde Ret — hun, som raadede over

Millioner, hun havde ikke anet, hvilken Til-

værelse hun kunde skabe for ham og for sig.

Ja, hun vilde købe Elendigheden bort fra

sine Øjne.

Om Palazzoet ikke var nok, da vilde hun

give Villaen her — den var dog grim og

klodset — og Haven. Mange mange fattige

Børn kunde den føde og nære.

Og Godset derude — de gamle Vinhaver

og Majsmarkerne og Olivenskovene kunde

hun give, til der kun var Sol og Lykke

om hende og ham.

Hun standsede og saa ud over Dalen,

over Havet — mod Bjærgene, der laa i

Purpurskær fra den nedgaaende Sol.

Der laa Livet afsløret for hendes Øjne.

Saa dejligt — saa dejligt

!

Nu havde det foldet sig ud, hendes Hjærte.

Der var ingen Skygge, ingen Frygt mellem

hende og Verden. Det var som Fader og

Moder, som Søster og Broder.

Hun fik Taarer i Øjnene.

Han saa det og troede, det var Magten i

hans Ord , som voldte dem. Saa greb han

hendes Haand og hviskede:

— Vil De, Maddalena?

Hun saa op paa ham med straalende Øjne

og sagde:

— Ja. Og vi vil rydde det altsammen

til Side, ikke sandt, alt det, som skygger

for Livet, saa dejligt, som det er. — Palazzo

og Villa, Have og Gods — vil vi give til

dem derinde, at deres Elendighed ikke skal

slukke vor Lykke.

Han saa forbavset paa hende og spurgte:

— Hvad er det, De mener?

410



Principessinaens Drøm

— Jeg, som raader over alt, hvad der

kan købes for Penge — jeg vil købe Elendig-

heden ud af mit Liv.

Han tøvede med sit Blik i hendes, }^an

saa og saa, til Glansen i hendes Øjne

gjorde ham bange. Han havde tænkt, at nu

skulde han tage hende i sine Arme — hans

Stemme havde bævet deraf, at han vidste

Øjeblikket saa nær, — men hendes Læber,

bløde og aabne som et sovende Barns, de

blev ham med et saa fjærne, at det var som

en Helligbrøde at berøre dem. Og hendes

Ja lød i hans Øre ikke som et Løfte, men

som en Dom, der beskæmmede ham.

Han følte, at han blev bleg; han turde

ikke beholde hendes Haand i sin og saa sig

uvilkaarlig om, hvor langt de var fra den

Verden, han kendte.

— Det forslog vist ikke! — sagde han

omsider — Hvor blev saa Lykken og Skøn-

heden ? — Ingen Lykke uden Rigdom.

Lyset svandt. Der blev blegt inden i

hende. Hun kom til at fryse.

Nu huskede hun. Nu forstod hun. Det

var jo hendes Penge.

Hun saa forbavset paa hans Drengeansigt.

Hvad var der sket med hende?

Det var jo slet ikke ham, hun havde haft

ved sin Side, i sin Haand.

Hvem var det, hun havde ladet kigge ind

i sit Hjærte, mens det foldede sig ud og

forvandledes?

Denne fremmede havde intet set derinde

— ikke saa meget som den stakkels Kone,

der barmhjærtig dækkede for sit Ansigtssaar,

ikke saa meget som den lille Røver, der

raabte „Onde Frøken" ind i hendes Hjærte,

da det endnu var lukket og tomt.

Hun vendte sig fra ham og gik mod

Pinjerne, der tindede Højen. Nu var de ganske

sorte mod den purpurrøde Himmel ; men de

var nær, og det var, som førte en Haand

hende derimod.

Han vilde følge hende; men hun viste

ham bort uden Ord. Og da hun mærkede.

at han fulgte i Afstand, for at hun ikke

skulde være ene paa Vejen, vendte hun sig

og saa paa ham, til han endelig forstod.

Ikke saa meget som den fattige Kone, der

barmhjærtig dækkede for sit Saar.

Elendigheden var det, hun vilde købe ud

af sit Liv med sine Penge —

?

Aa, nu forstod hun det endelig.

Den Lykke, hun længtes imod, det var jo

Kærligheden — det var Længslen, som havde

aandet paa hendes Hjærte, saa det foldede

sig ud.

Hendes Haand havde grebet den, som stod

hende nærmest i det samme, den hvis Ord

hviskede i hendes Øre — saa hun et Øje-

blik havde troet, at det var ham, hendes

Hjærte søgte, — den fremmede — den lille

— med det overmodige Drengeansigt.

Aa, det var ikke nok — det var jo ikke

En — det var jo det store — dem alle —
Konen, som barmhjærtig dækkede sit Saar

— den lille oprigtige Røverstemme.

Det var gennem Elendigheden, at Kærlig-

heden var kommet til hende — den Elendig-

hed, som hun havde villet rydde ud af sit Liv.

— Lad os leve i det, som ikke kan købes

for Penge!

Nu forstod hun det — nu forstod hun det.

Ikke for sin Lykke vilde hun fjærne

Elendigheden, men fordi Kærligheden havde

aabenbaret sig for hende.

Kærligheden til Menneskene. Det var den

Lykke, hun havde anet. Det var i den, at

Elendigheden var den store Skygge.

Hun havde ikke forstaaet det —• ikke før

nu, da hun igen var ene.

Den Hvisken, som havde lydt i hendes

Øre, den talte til Principessinaen.

Men Principessinaen var ikke mere, siden

Kærligheden aandede paa hendes Hjærte, saa

det sprang ud og forvandledes.

Da hun naaede Pinjerne, saa hun, at de

stod i en gammel Have, som var lukket af

en Mur.
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sad der en Kone oUdenfor Portdøren

flettede en Maatte.

— Hvem tilhører Haven? — spurgte

Maddalena.

Den gamle skyggede med Haanden for

Øjet imod Purpurskæret og saa paa hende,

som kom alene ved Solnedgang.

— Principessina Cimolli! — sagde hun.

— Hvem bor i Villaen?

— Siden den gamle Fyrste døde, har den

ikke været bortlejet. I Porthuset bor vi og

vor Plejesøn, en lille blindfødt vanfør Stakkel,

som ingen Glæde har af Livet.

Døren stod paa Klem.

Maddalena gik derind. De høje Pinjer

skyggede over et Krat af Buksbom, som

groede vildt i det tætte Græs.

Maddalena stod længe og stirrede mod det

lave Hus med de lukkede Skodder. Dagens

sidste Purpurskær glødede i de øverste Vin-

duer.

Der var stille og svalt som paa en Kirke-

gaard. Fuglene var gaaet til Ro. Kun en

usynlig Springvandsstraale klang tyst mellem

Murene.

Maddalena gik over Græsset efter Lyden,

til hun saa den spinkle Sølvstraale blinke i

Aftenlyset.

Mens hun stod og stirrede derhen, var det,

som om en Haand greb om hendes Hjærte.

I det samme rørte det sig ved Straalen.

De mørke Buske blev bøjet til Side. Et

Barnehoved kom til Syne over Buksbommen.

Blegt og vissent virrede det med de tomme

Øjenhuler mod Lyden af hendes Skridt.

Saa rakte det Armene ud og rokkede sig

frem imod hende mellem Buskene.

Hendes Hjærteslag standsede et Øjeblik.

Thi det var Drømmen lyslevende.

— Jeg er din Broder! — lød det i hendes

Indre, som det havde lydt, da hun vaagned

med Hjærtet fuldt af Graad.

Hun løb derhen. Hun slyngede sin Arm

om det lille visne Legeme, trykkede det til

sit Hjærte og græd, saa de varme Taarer

strømmede ned over Barnets tomme Øjne.
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Tilskuerpladsen paa Harzens Friluftsscene.

FRILUFTSTEATERET
Af kgl. Skuespiller Adam Poulsen.

,Traume mein Herz, den

Traum der Schonheit, den

fast verschoU'nen im wiisten

Taglårm. - Hier tråum

ihn" '• — (Hamerling).

FOR at føre Tanken om en Frilufts-

scene ud i Praksis fordres der en

fast Tro paa, at den har Muligheder i

sig som en Sundhedsbringer til og Gen-

føder af vort forhastede og forpiskede

Teaterliv. —
Man har i de sidste Decennier i Tysk-

land overalt og i alt skiltet med Ordene

„Zuriick zur Natur". Det er blevet Slag-

ordet i Kampen mod det moderne Raffine-

ment, det være sig i Fode, Klæder, Livs-

forestillinger, Kunst og Idealer — ogsaa

Friluftsteateret har førtPrædicatet med sig,

rnen — noget med Urette! For nemlig at

skabe den moderne ideelle Friluftsscene,

der i Modsætning til den græsk antike

Scene, som anbragt i en landskabelig

Egn vel kunde tænkes at tjene som

Mønster, men som i selve sin Scene-

dekoration holder sig fjernt fra enhver

Naturalisme— er det nødvendigt, at et-

hvert Foretagende af denne Art maa

basere sin Eksistens paa Tilslutning til

den moderne Iscenesættelseskunsts Er-

faringer, hvis den ikke skal staa stille
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eller gaa tilbage. En Teaterpraktikus

som Shakespeare vilde uden Tvivl have

benj'^ttet sig af den moderne Teknik paa

Scenekunstens Omraade, hvis han havde

raadet over den; omvendt maa man dog

alligevel gøre sig klart, at det let kan

blive en skæbnesvanger Fejltagelse at

ville overfore den moderne Scenes Praksis

i hele sit Omfang paa Friluftsscenen. Tek-

niken her — det være sig i Fremstilling,

Instruktion, Tale og Sminkning — maa
have sin Basis i nye og i Friluftsscenens

Natur begrundede Synspunkter.

Friluftsscenen er — skønt man er i

Stand til at fremstille meget forskelligartede

Scenerier — udentvivl kun egnet til at

opføre et begrænset Antal af dramatiske

Arbejder, nemlig de — hvad der ligger

lige for — der for største Delen foregaar

i den frie Natur.

Har man en Gang ved Selvsyn over-

tydet sig om, hvorledes en saadan Forestil-

ling — med en ideel Stræben efter Inderlig-

hed og Fordybelse i Friluftsscenens Virke-

midler — i sin plastiske Kraft og Skøn-

hed næsten overvælderTilskueren, forstaar

man den bærende Tanke i disse Forsøg:

Friluftsscenen som et Led i den sociale

Opdragelse, som den o'gle Folkescene! —

I Hertenstein ved Vierwaldstattersøen

ligger en Friluftsscene, der maaske af alle

kommer Idealet nærmest. — Dens Skaber

og Leder er Rudolph Lorenz. —
Hvad ser og hører man ikke her!

Følg med og lad os gaa til Stedet! Dit

Sind stemmes af en egen Følelse — noget

indviende og samlende, der forplanter sig

til vore spredte Naboer og tvinger dem

til at følge Vejen nogle Minutter ind

under et blomstrende Hegn, til vi naar

Stedet; Friluftsscenen ligger for vore

Fødder!

Scenens Baggrund afsluttes af et let

flytteligt græsk Tempel holdt i den

doriske Stil. Store Kastanjetræer skygger

over det. Solens Straaler falder som

tusinde glitrende gyldne Lamper ned

mellem de lyse Kroner, og overalt i Nær-

heden staar Palmer, Figen og Laurbær-

træer.

Til venstre begrænses Scenens Plan ai

en firkantet Søjlehal ; til højre af et hvidt

Taarn, holdt i en klassisk neutral Stil,

der fra et Dyb af overdaadig Palme- og

Laurbærvækst hæver sig i to udskaarne

loggialignende Etager. Den underste af

disse kan ved Hjælp af Forhæng, Tæpper

og Gobeliner forandres og indrettes til

Friluftsscenen i Hertenstein (Sciiweiz).= 414=



Fra Harzens l'riluftstcatcr. Scene ai Waclilers „Skærsommer" (Balder belurer Nanna).

Fra Harzens Friluftsteater. Scene af Lienharots „Smeden VVieland" (Foran Paladset).
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Fra Friluftsteatret i Dyrehaven. Den fremtidige Tilskuerplads.

mangfoldige og forskelligartede Interieurer.

En bred jævn Marmortrappe sætter den

i Forbindelse med Scenens Gulv.

I Forgrunden hæver Scenen sig ganske

let, hv^orved Divaner, Bænke, Marmor-

søjler etc. faar mere Relief og giver en

lettere Forbindelse med andre paa Siderne

liggende tilsvarende sceniske Støtte-

punkter.

I Forening med disse giver da Sæt-

st3^kker sammensat af plastisk kunst-

formede Sten en scenisk Forvandlings-

evne, som ikke staar meget tilbage for

den moderne Scenes.

I sig selv er denne Scene et højnende

og forædlende Kunstværk.

Naar saa Spillet begj'nder, indledet

med pompøse Basunstød, og Kunstnere —

Fra Friluftsteatret i Dyrehaven- Lyttende Tilhorere til Recitation fra „Scenen"= 416 z==
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virkelige Kunstnere, som man føler har

forstaaet at tilegne sig den troende Sjæl

hos Skaberen af denne Friluftsscene —
virkeliggor udødelige Mesterværker, me-

dens iMyriader af Blomster sender deres

berusende Sødme ned over Dig — føler

Du pludselig Guden aande paa Dig, idet

han svæver over sin indviede Jord! —
Men Skuespillere maa der til. Personlig-

heder, store Karle, der har Rod i dem
selv —• ingen Gøglere! Alle de smaa

Fif og Midler, som gør det muligt for

Gøgleren i den moderne Scenes Rampe-

lys at give sig Udseende af at være

Kunstner, de slaar ikke til her! — Paa

Friluftsscenen er enhver kun henvist til

sig selv, enhver bliver kun det, han i

Virkeligheden er, og det er maaske den

bedste Prøve paa, at en betydelig Kunst-

ner fremfor alt maa være et betydeligt,

efter Fuldkommenhed stræbende Menne-

ske! — Meget karakteristisk er det her

i Følge den indvundne Erfaring at se,

hvorledes kun de store Værker i Verdens-

litteraturen har kunnet holde Stillingen

paa Friluftsscenen, sammen med de Vær-

ker af moderne Forfattere, som er skrevet

i samme Aand. Banaliteter og dekadent

Nervekunst taaler denne Scene ikke.

Man siger, at en Sæson ved Frilufts-

teateret i Hertenstein sparer en Skuespil-

ler for Sanatorieophold, som de fleste af

hans Kolleger i vore nerverystende mo-

derne Teaterforretninger er hjemfaldne til.

Maatte det samme blive Tilfældet for

Skuespilleren herhjemme, ved det til

Sommer i Dyrehaven planlagte Fore-

tagende i lignende Retning, var der, om
ikke paa anden Maade, saa dog naaet

et smukt Resultat!

Og gid da hans forhaabentlig mætte,

straalende og struttende Sundhed maatte

give saa mange Renter, at Tilskueren,

der i vor anspændte Kamp for Tilværel-

sen vel sjælden har Tid eller Lyst til at

opleve en stille Time i vort moderne

Teater, her maa kunne sige: „Her bliver

jeg Menneske igen!" —

å-tig

Fra Harzens Friluftsteater. Scene af „Valpurgisnat".
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DANSK I ØSTEN
Af Redaktør K. Hansen

Et Tempel („Walt") i Bangkok.

NAAR man sejler øst paa over de blaa

indiske Have, kommer man forbi gamle

danske Kolonier, som mislykkedes for vort

Land. Oppe paa Forindiens Kyst ligger Tran-

kebar, der blev solgt til England i 1845 og

ikke har andet Minde tilbage om sin Dansketid

end det hvide Dansborg Fort. Længere mod

Øst dukker op af Havet Nicobarernes store

Øgruppe, som vore Oldeforældre maatte lære

i Skolen i den danske Geografitime, men som

senere er kommet under engelsk Flag. Nico-

barerne og Trankebar er forlængst gledet ud

af vor hjemlige Geografi og vel ogsaa snart

af vor Erindring. De naaede næppe at blive

slaaet fast i Bevidstheden som danske Be-

siddelser. Det var Kolonier, som aldrig blev

virkelig koloniserede — det var Land, som

væsentligst kun blev vort paa Papiret. Men

Navnet Trankebar staar endnu paa Kortet

over Forindiens Kyst, og Byen og Landet

ligger der, og det gamle Fort lyser over

Bugten. Og Nicobarerne er den Dag i Dag

en Virkelighed i det indiske Ocean. De

breder sig paa deres Klippegrunde fra Nord

til Syd, havomflydte, blaa og eventyrlige.

Tropeskovene dækker dem helt op til de

højeste Bjergtinder. Store Flokke Bøfler og

Vildsvin strejfer om i Junglen. Der lever

vilde Hunde, som er vendte tilbage til Natur-

tilstanden, og der er Aber og flyvende Egern.

Salaganen bygger sin spiselige Rede ved Ky-

sterne, og Skildpadderne lægger deres Æg-

paa Breddens Koralsand, og fra Nicobarernes

Skove udføres der aarlig ca. 15 Mill. Kokos-

nødder. Det er Orient og Æventyr, disse

Øer. Solen straaler over dem, og Tropeby-

gerne falder paa den frugtbare Jord, og Mon-

sunen synger fra Sydvest eller Nordost sin

enstonige Sang i Palmekronerne.

Men det er nu over et halvt Aarhundrede

siden, Danmark opgav Forsøget paa at lægge

Nicobarerne ind i sin Historie, og naar man

i vore Dage vil søge Livstegn fra vor Na-

tion ude i Østen, saa maa man gøre Vejen

længere — sejle forbi Trankebar og Nico-

barerne, fortsætte gennem det store Malakka-

Stræde, dreje om Singapores skarpe Hjørne

helt nede i Nærheden af Ækvator og stævne

nordpaa op i det kinesiske Hav mod Siams

Kyst. Dér findes ganske vist heller ingen

dansk Koloni. Vi har ikke erobret et Di-

strikt, og vi har ikke købt Land paa disse

Kyster, som da vi for Aarhundreder tilbage

købte Trankebar af Tanjore-Radjaen. Men

paa fredelig Vis har danske Mænd her i

den sidste Menneskealder udfoldet en Virk-

somhed, som betyder Landvinding for vort

Fædreland. Af alle sydasiatiske Stater blev

kun én tilbage, som bevarede sin Selvstæn-

dighed : Siam ! De evropæiske Stormagter

har taget Resten og lagt dem ind under

deres Koloni-Scepter. Men i Siam, hvor

Kong Chulalongkorn regerer frit og uafhæn-
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Flodbredden ved „Østasiatisk Kompagni"s Savmelle i Bangkok

gigt over sin 7 Millioner brune Undersaatter

og sit Land, der er saa stor som Frankrig, blev

der Plads for en dansk Invasion , og mellem

den fjerne østerlandske Stat og vort lille

nordevropæiske Fædreland er der i Aarenes

Løb tilvejebragt en Forbindelse, som har haft

og har stor Betydning for begge Riger.

Siams Hovedstad, Bangkok, ligger nogle

Mil oppe i Landet ved den brede Menam-

flod. Foran Flodmundingen, et Stykke ude

i Siambugten, strækker sig en Dyndbarre,

der ikke kan passeres af dybtgaaende Skibe.

Ved Højvande er der kun 13— 14 Fod Vand

over Barren. Det vilde være en let Sag at

skabe et godt Sejlløb igennem den, men af

militære Grunde ønsker Siam ikke at for-

andre det bestaaende. Man frygter for, at

hvis Adgangen blev

muliggjort for stør-

re Skibe, kunde en

evropæisk Stor-

magts Pansere en

smuk Dag finde paa

at løbe truende op

midt i Bangkok og

vende deres Kano-

ner mod Kong Chu-

lalongkorns guld-

skinnende Paladser,

saaledes som

Franskmændene

gjorde i 1893. Der findes vel en Fæstning

ved Flodens Udløb i Bugten, og der er bygget

et Fort paa en lidt højere oppe i Menam,

og nogle graa siamesiske Krigskibe har An-

kerplads i Nærheden af det kongelige Slot,

men hvad betyder vel alt dette mod en eneste

moderne Dreadnought? Nej, Siam lader Mud-

derbarren være det, den er, og holder sin

Lodsskonnert flydende paa Barrens Kant for

at forkynde, hvor mange Fod Vand der er

under Ebbe og Flod.

Paa det gamle Aars næstsidste Dag laa

vi der med vor fredelige Handelsdamper og

ventede paa Højvande. Lav og grøn to-

nede den siamesiske Kyst frem mod Nord,

og Solen var ved at gaa ned i Havet der

vesterude. Saa kom der oppe fra Flodmun-

Flodens Tempel i Bangkok.
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dingen en Damper ned mod os, og da den

var tæt ved, saa vi det siamesiske Elefant-

flag i Agterstavnen og en Mængde farvede

Mennesker ombord. Vor Kaptejn gik op paa

Kom.mandobroen, satte sin Raaber for Munden,

og ud over Vandet fra Skib til Skib lød

hans Hilsen: „Glædeligt Nytaar!" Et Øje-

blik efter kom Svaret tilbage paa ærligt

Dansk: „Tak — i lige Maade!" Og Dam-

peren med Elefantflaget fortsatte skummende

sin Fart mod Syd, medens dens Skrue malede

Barrens Dynd op til Overtladen, og en Hær-

skare af Maager fulgte i dens Kølvand.

Damperen tilhørte Siain Slcaiii Navigation Co.,

og det lyder baade af Engelsk og Siamesisk,

men det er Dansk alligevel — et dansk Sel-

skab, som sorterer under Østasiatisk Kom-

pagnis brede Vinger. Selskabet ejer ialt 8

smukke Dampere som den vi saa. Populært

kaldes de i Bangkok „Kysterne", og de be-

sørger en meget stor Del af Trafiken mellem

Siams Hovedstad og Landet mod Syd, paa

Østkysten helt ned til Singapore. De henter

Tin fra Malakka-Halvøens Miner. De sejler

med Passagerer og Kvæg, med Ris og Træ,

de udvexler Produkter fra Plads til Plads og

gaar deres regelmæssige Rute Aar efter Aar.

Det er danske Skibe under Østerlandets hvide

Elefantnag og danske Kaptejner og Officerer

med Malayer og Kinesere paa Matrosers og

Fyrbøderes Plads. Her udenfor Menamflodens

Barre fik jeg det første Vidnesbyrd om dansk

Virksomhed i Østasien, og da del blev Høj

vande om Morgenen paa Aarets sidste Dag

gled vi op af Floden og saa og hørte nye

Menam bugter sig ud og ind mellem Palme

skove og Sukkerplantager og gule Rismarker

hvor Høsten netop er i fuld Gang i December

naar Landet derhjemme ligger i sin dybeste

Vintersøvn. Vort Skib maa følge Flodens

lunefulde Veje forbi Skove og Marker og de

smaa Landsbyer, hvis Huse er bygget paa

Pæle helt ude i Menams rindende Vand.

Saa standser vi pludselig udfor en større By,

Paknam, hvor den siamesiske Tolder skal

sættes ombord, og medens vi venter der med

Stævnen mod Strømmen, lyder der et Loko-

motivs Fløjten inde fra Bredden, og Kulrøgen

stiger fra dets Skorsten op over Kokos- og

Betelpalmernes høie Toppe. Vi er udfor

Bangkok-Paknam-Jernbanens Endestation mod

Syd, og i Lokomotivets Signal er der en ny

dansk Hilsen. Ti denne Jernbane, som Kong

Chulalongkorn gjorde det første Spadestik til

den 10. Juli 1S91, og som blev aabnet for

Trafik i 1893, er et dansk Foretagende. Den

er kun 20 Kilometer og altsaa ikke længere

end en af vore mindste Privatbaner hjemme,

men det er et udmærket Foretagende, og der

er ingen Bane i Danmark, der giver saa

stort et Overskud. „Det har vist sig at være

en tilfredsstillende Pengeanbringelse for Aktio-

nærerne", hedder det i Siams officielle Stats-

kalender The Directory for Bancrkoh and Siam.

En dansk Mand Hr. R. A. Gøttsche, er Sel-

skabets ledende Direktør, men blandt Aktio-

nærerne og i Bestyrelsen findes baade Sia-

mesere og Englændere. En anden dansk

Mand, Hr. H. C. Andersen, er Direktør for

Meklong-Banen, som blev aabnet for 3 Aar

siden.

Tolderen kom ombord ved Paknam, og vi

fortsatte vor Fart mod Hovedstaden. Naar

man sejler op ad Menam, er det ikke let at

sige, hvor Bangkok begynder. Der er ingen

skarp Grænse mellem Land og By. Palme-

skovene og de graa Pælebygninger fortsættes,

og der er paa begge Bredder Landsby-Idyller

med badende Børn og legende Gedekid. Og

dog er det en stor By, vi sejler ind i, en

Hovedstad, som efter de sidste Opgørelser

rummer ca. '/„ Million Mennesker og strækker

sig omtrent et Par danske Mil langs Floden.

Det er Siams vigtigste Stad, og saa megen

Betydning bliver der tillagt den, at Siame-

sernes Tidsregning begynder med Byens

Grundlæggelse eller rettere: Ophøjelse til Re-

sidensstad. Derfor er man i Siam ikke naaet

længere end til Aar 129. Hen over Bang-

koks Tage hænger en let Røgtaage, og det
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ArhtjUcnJc Elefanter i Siams Sliuvc.

er mest fra den, man slutter sig til Byens

Nærhed. Maaske ogsaa fra de store Damp-

møller, som ligger paa Rad og Række ud

mod Floden med korte Mellemrum. Det er

Rismøller, hvor Siams vigtigste Produkt og

største Udførselsartikel gennemgaar sin Ren-

selsesproces. Og det er Savmøller, hvor Teak-

træet oppe fra Nordlandets uhyre Skove bliver

flænset af de syngende Rundsave. Vor Damper

lægger til ved Østasiatisk Kompagnis Sav-

mølle. Der staar danske Mænd i hvide Trope-

dragter inde paa Kajen og hilser os Velkom-

men, og i vældige aabne Rum tumler Kulierne

med Træblokkene. Indieren, den høje, mørke,

alvorlige Mand, gør Honnør ved Landgangs-

broen. Han er Wachtsman her, som de

fleste andre Steder i Østen. Fra det store

Bygningskomplex lyder Maskinernes Larm,

og det gule Savsmuld springer som Fontæner

over de tørre Stammer, medens Staalklin-

gerne æder sig igennem dem. Bagved, paa

Møllens Grund, hæver et Tempel, en siame-

sisk Watt, sine takkede Gavle. Den har

tidligere været benyttet til Kontorlokaler for

Savmøllen, men bruges nu ikke mere De

gyldne Buddha-Skikkelser sover i Fred deres

hundredaarige Søvn derinde. Og medens jeg

nu staar her paa Damperens Dæk og tager

Afsked med Kaptejnen for at flytte op paa

Oriental Hotel, kommer der glidende ned

mod os paa den skvulpende Flod en vældig

Flaade af Teaktræstammer. Dampbaadene

maa vige til Side for den, Sampan-Roerne

lader deres Aarer hvile, mens den passerer

forbi. Midt paa Tømmerflaadens gyngende

Dæk er bygget et lille Skur til Natteophold

for det Mandskab, som „fløter" den, og over

Skuret vajer et Flag med Bogstaverne „0. K."

Teaktræet kommer, som før fortalt, oppe

fra Nord-Siams skovrige og bjærg fulde Egne.

421



^ Dansk i Østen

østasiatisk Kompagni har allerede for flere

Aar siden sikret sig Koncession paa Udnyt-

telsen af betydelige Strækninger. Der gaar

for Øjeblikket fire danske Mænd deroppe i

Skuvene og forestaar Hugningen ved Hjælp

af Indfødte, Laos-Folk, og en Hjord af

stærke Elefanter. Fremgangsmaaden er den,

at Træstammerne først bliver „dræbte", det

vil sige : der skæres en Ring i Barken og

et Stykke ind i Veddet rundt om Træet.

Saa staa de to Aar paa Roden, medens

Løvet visner og Veddet langsomt tørrer. Der-

efter fældes de og slæbes af Elefanterne til

Menam eller en af dens nærmeste Bifloder,

og saa begynder den lange Rejse ned til

Bangkok Savmøller. Turen varer som Regel

tre Aar. Stammerne løber ofte paa Grund

og kommer først løse igen under Regntidens

svulmende Vande. Jævnlig maa der sendes

Folk og Ele-

fanter ned

langs Bredder-

ne for at hjælpe

Tømmeret paa

Gled, naar det

er strandet.

Ved en Station

paa Rejsen —
Paknampoh—
bliver Stam-

Kn Klong ved Savmellen.

merne undersøgte og maalte, og der betales en

Afgift til den siamesiske Statskasse. Paa Grund

af Flodernes mange Vandfald i det nordlige

Bjærgland, maa hver enkeltstamme fløtes alene

under den første Del af Rejsen — senere

tømres de sammen til store Flaader som den,

der kom glidende ned gennem Bangkok mod

0. K.'s Savmølle, medens jeg stod paa Dam-

perens Dæk og iagttog den. Det er en Virk-

somhed, som der skal Kapital til at drive.

Hver Elefant, som benyttes i Skovene, koster

ca. 4000 Ticals (En Tical = 1 Kr. 30 Øre),

og der gaar mindst 5 Aar fra det Øjeblik,

Øxen er lagt ved en Teaktræstammes Rod,

til Træet kan udnyttes i rede Penge. Men

det er en lønnende Bedrift, naar den er i

Gang, saaledes som den er det nu for Øst-

asiatisk Kompagni,

.leg gaar op forbi Savmøllen og kommer

til den lange Gade, New Road,

som strækker sig gennem det me-

ste af Bangkok paa den venstre

P'lodbred. Sporvognen har Stoppe-

sted lige ud for Møllen, og der

kommer den rullende med sin far-

vede Vognstyrer paa Forperronen.

Vognen har to Klasser, en dy-

rere for Europæere og en billigere

for Østens Indfødte. Der sidder

i den bageste Del en broget For-

samling af haarpisk-prydede Ki-

nesere og beteltyggende Siamesere

med sorte Munde som udbrændte

Kratere, og der sidder foran et

Par Englændere, som jeg gør Sel-

skab. Vognstyreren trutter med sin

Sirene, og vi kører gennem Gaden

nordpaa. Bangkok Sporveje er et

dansk Foretagende under Ledelse

af Direktør Ancre JVcslciihoh. Sel-

skabet hedder Slam lilcctricily Co.,

og det besørger baade den elek-

triske Trafik og den elektriske Be-

lysning i Siams Hovedstad. De

sammenlagte Sporvejslinier udgør
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jvl-:iJi;n 1 liangkok

nu en Strækning paa henved en Snes engelske

Mil, og Driften har vist sig at være meget ren-

tabel. Aktierne er oppe i en Kurs af 3—400, og

Sporvognen har let ved at konkurrere baade

med de smaa stædige Hesteforspand og med

Kuliernes Richshaw'er. Jeg kører vel en

F'jerdingvej og stiger af ved Oriental Avenue,

som gaar fra New Road ned til Menam-

floden. Denne Gade er Bangkoks første.

Den blev anlagt for et kvart Aarhundrede

siden af nuværende

EtatsraadH..Y.^;z-

derseii— den Mand,

som mere end no-

gen anden har skabt

Albuerum fordansk

F'oretagsomhed i

Siam.Helt nede ved

Floden ligger paa

Gadens ene Side

Østasiatisk Kom-

pagnis store Byg-

ning, og paa den

anden Side Orien-

tal Hotel, som og-

saa i sin Tid er

bygget af Etats-

raaden, men nu

ejes af den siame-

siske Dronning og

drives af et fransk

Ægtepar. En Sump

var denne Plads for

20—30 Aar siden.

Nu er den et kul-

tiveret evropæisk

Kvarter, ja, et dansk

Kvarter. Danne-

brog vajer over 0.

K.'s imponerende

Hus, og inde i de

udstrakte Lokaler

er alle ledende

Stillinger paa dan-

ske Hænder. Paa

1ste Sal findes Kontorerne, hvor smaa Kineser-

drenge bevæger de viftende Punkah'er over

Skriveborde og Pulte. En Etage højere oppe

har Selskabets stedlige Leder, Hr. Jørgensen,

sin aabne orientalske Lejlighed. Nede i Stuen

og i den Fløj af Bygningen, som vender

bort fra Floden, findes 0. K.'s vældige Han-

delsforretning, Oriental Store, med Lagre og

Butiker. Forretningens Automobiler bringer

Varerne i Byen, og de har Ærinde baade til

Patani. pji siamesisk Plads, som anlebes af Kystdamperen.
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Evropæere og Siamesere, til Bambushytter og

til de kongelige Paladser. Der er gennem

denne Store bleven skabt betydelig Afsæt-

ning for mange af vort Hjemlands Produkter,

og man kan i Butiken købe baade Orientens

Frembringelser og Carlsberg Exportøl og

Hirschsprungs Cigarer. Især har det danske

01 vundet Indpas, og herude vilde det være

naivt at spørge, hvorfor Folk drikker. Skønt

det er Vintertid, og de store Træer foran

Hotellets Terrasse drysser gule Blade til Jor-

den, viser Termometret 31 Gr. C. i Skyggen,

og Solen straaler i sin hede Tropeglans.

Natten bringer vel lidt Køling, men jeg sov

daarligt min første Nat under Oriental Ho-

tellets Moskitonet. De smaa blodtørstige

Myg sang i Luften, der vrimlede med Kryb

paa Væggene, og Gekkoen kvækkede sin Be-

drøvelighed ud fra en eller anden skjult Krog.

Den næste Dag, Nytaarsdag, var det Dron-

ningens og Kronprinsens Fødselsdag, og jeg

havde i den Anledning faaet Indbydelse til

at deltage i et Garden Party i en af de kon-

gelige Haver. Det ligger udenfor disse Li-

niers Hensigt at skildre Festen, og jeg for-

tæller blot, at blandt de mange Gæster, som

samledes paa brede Græsplæner under de

skyggefulde Træer, var der adskillige Danske

i siamesisk Marineuniform. Det er ikke til-

ladt Evropæere at tjene i Siams Hær, men i

Marinen lader det sig gøre, og gennem-

læser man Fortegnelsen over Officerer i den

siamesiske Flaade, vil man finde en Mængde
danske Navne. Den første, der gjorde sig

fortjent i Siams Flaade, var Admiral Richelieii,

som har opnaaet saa høje Æresbevisninger,

og som gennem sin Virksomhed har været

Banebryder for mange danske, der senere er

fulgte efter. Nu er stadig en dansk Mand,

Hr. K. Shønning, Kaptejn paa Hs. Maj. Chula-

longkorns Kongeskib „Mahachakri". En anden

Landsmand, Hr. J. Johnsen, er Maskininspek-

tør over Flaaden, og i ledende Stillinger in-

denfor Siams Navy staar en betydelig Stab

danske Mænd : Hr. Richel, Hr. /. Boeck , Hr.

SolUng, Hr. Ilawoivilz, Hr. Gcnkel og mange
flere. Det samme er Tilfældet med Provins-

Gendarmeriet. Øverstbefalende over dette

store Korps er Danskeren, General G. Seliaii,

som paa Grund af sine Fortjenester er bleven

ophøjet i den siamesiske Adelsstand og sam-

tidig har faaet det velklingende Navn PItya

Vasudheb, der i dansk Oversættelse skal be-

tyde saadan noget som „Vogter af de uar-

tige Piger i Himlen". Men foreløbig ind-

skrænker Exellencen sig til at værne mod
jordiske Uartigheder i Siams Provinser. Det

kan være baade anstrængende og farligt nok.

Mere end én dansk Mand, der tjente som
Officer i Siams Provins- Gendarmeri, har sat

Livet til under Udøvelsen af sin Virksomhed.

Der er i Bangkok et andet dansk Selskab,

som hedder Menani Motor Boat Co. Det ledes

af Hr. /. Bruun, og dets smaa Baade krydser

paa Floden piisnare under et rødt Flag med
5 hvide Stjærner i. Det har kostet en Del

Kamp at faa denne Virksomhed i Gang. De

mange Sampaner, som myldrer paa Menam,
saa sig truede i deres Existens, da Motor-

baadene begyndte at tage Konkurencen op.

Alle mulige Hindringer blev lagt i Vejen for

dem, og en Morgen, da Hr. Bruun vaagnede

i sit Soveværelse, opdagede han, at hans Vaa-

ben var bleven stjaalne i Nattens Løb. Til

Gengæld fandt han en Seddel, hvorpaa der

stod med siamesiske Skrifttegn: „Denne

Gang tog vi dine \''aaben — næste Gang
tager vi Dig selv!" Saa slemt gik det dog

ikke. Hr. Bruun traf extraordinære Foran-

staltninger mod Forfølgerne, og han lever

endnu, og hans Motorbaade pløjer stadig

Menamflodens gule Vand.

Det er ikke let at finde omkring i Bang-

kok, naar man ikke er kendt i Byen. Taler

man engelsk til den siamesiske Politibetjent

paa Gadehjørnet, ryster han blot paa sit

mørke Hoved, op prøver man med et andet

evropæisk Sprog, bliver Svaret det samme.

Da jeg vilde forsøge paa egen Haand at

finde ud til Direktør ."lage Westenholz, fik

jeg af en Dansk Siameser en Seddel i Haan-

den, hvorpaa der stod: „Bai hah Nai Hang

Kong Fai Fah." Det vil paa Dansk sige

omtrent som saa: „Jeg søger Herren for

den elektriske Lysstation." Først maatte jeg

øve mig i at udtale Sætningen korrekt, delvis

gennem Næsen og med stigende og dalende

Tonefald. Og det gik. Jeg fandt Bangkok-

lysets Herre og hans elskværdige Frue i deres

hyggelige Villa, som ligger paa en fri og

aaben Plads ved en af de mange Kanaler,

Klongs, som forer ned til Menam. Haven

omslutter et gammelt Tempel, hvor alle Fa-

miliens Medlemmer har deres Buddhaer staa-

ende, og bag ved ligger den store elektriske

Lysstation. Materialet, som Lyset fremstilles

af, er næsten udelukkende Risskaller, som
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sejles op i Baade fra Møllerne. Der skal og Rejseplanen tillod det, vilde jeg ved en

hele Bjærge til blot et Døgns Forbrug. Ku- Tur langs Malakka-Halvøens Østkyst kunne

lierne arbejder i de gule Dynger, medens faa nye Vidnesbyrd om dansk Virksomhed

Teaktræstammer i foran i „Østasiatisk Kompagni"s Savmelle i Bangkok.

danske Ingeniører leder Driften. Oppe paa

Villaens Tag har Hr. Westenholz indrettet

et Observatorium, hvorfra han kan se de

Ildebrande, der bryder løs og dirigere sit

Brandkorps ud til Hjælp. Vi stod deroppe

ved Solnedgang og saa over Bangkok, som

laa der med sine mørke Tage og de elektriske

Lysprikker gennem de lange Gader. I en

Krumning skinnede Menamtloden frem. Stille

var Byen, uden det Brus, der ellers løfter

sig over en Storstads Tage, og Mørket be-

gyndte at falde, hastigt som Mørket falder i

Troperne. Og herfra fik jeg da mit sidste

samlede Indtryk af Siams Hovedstad. Ti

næste Formiddag gik Damperen ud paa Bug-

ten, og jeg skriver dette Brev under Siams

Kyst, ved Ang Hin, hvor vor Ladning af Ris

og Teak bliver kompletteret. Hvis Tiden

ved de Landingspladser, som Kystdamperne

fra Bangkok anløber. Og ude paa selve

Halvøen, paa den sydlige Del af Malakka,

i Radjaen af Johores Lai-id, vilde jeg kunne

se de store Plantager, hvor 0. K. tapper

den kostbare Gummi af de levende Træer.

Men hverken Tid eller Rejseplan tillader det.

Farten gaar om et Par Dage hjemad. Men

jeg bringer med tilbage et stærkt Indtryk af,

hvad vore Landsmænd har udrettet — og ud-

retter — i det fjærne Østen. Den danske

Koloni i Bangkok tæller kun halvandet Hun-

drede Mennesker, men de er dog nok til at

sætte deres Præg paa Byen, og deres Ar-

bejde fortjener at kendes hjemme i Fædre-

landet.

p. t. Ang Hin, Januar 1910.



OPLØSNING
IMPRESSIONISMEN OG DENS JORDBUND.

Af Harald Slott-Møller.

FØLGER man vor Tids forskellige Foreteelser

tilbage til Kilderne, naar man i hvert

enkelt Tilfælde til et fælles Udspring — Na-

turforskningen og dens Resultater. Dybere

og mer omfattende end nogen Revolution har

formaaet det, har Naturforskningen omformet

alt, \'erdensbillede og Religion, Tænkning,

Samfund, Moral og Idealer.

Ad to Veje er Tidens Omformning fore-

gaaet, ad en intellektuel og ad en mekanisk,

to Veje eller to Linier, der stadig krydses

og griber ind i hinanden som to Armékorps

under samme Generalstab, der ad forskellige

Veje rykker frem mod samme Maal, saaledes

at Træfninger det ene vinder, ogsaa fremmer

det andets Bevægelse og Fremrykning.

Hvergang Naturforskningen saaledes finder

ukendte Kræfter og Love og Stoffer eller

ukendte Egenskaber og Kræfter ved kendte

Stoffer, giver den dermed Menneskesnillet

Muligheder til at forme sig nye Maskiner,

formaalstjenligere Værktøj, der igen sætter

det i Stand til at trænge endnu dybere ind

i Naturen, hvor der ligger nye Muligheder

til endnu bedre Instrumenter, som derfra kan

bringe Erkendelsen videre.

Det Verdensbillede, Naturforskningen paa

denne Maade hidtil har formet, det der

læres fra Børneskolen til Universitetet, popu-

lariseres af Tidsskrifter og Aviser og leves

paa af de fleste, viser Verdensaltet som et

Liv indgrændset af en Vugge og en Grav.

En Gang er Livskilderne, Solene, tændte, en

Gang vil de slukkes, og dermed er alt forbi

— Dyd og Last, Retfærdighed og Kærlighed,

Kunst, Forskning, Historie, Dag, Nat og Tid.

Alles auf ein Mal ruiniert.

For den, der mangler Troen paa en ab-

solut Sandhed, eller i hvert Fald søger dens

Plads i det uendeligt fjerne, har dette Ver-

densbillede ikke særdeles megen Tiltrækning,

thi det skønnes ikke at have Evne til at

gøre Menneskene hverken bedre eller lykke-

ligere end hint, hvor syv klare Himle i har-

monisk Ro stille og højtidsfuldt gled hinanden

forbi, medens de tindrende Stjerner i deres

dunkelblaa Fatning tegnede og indgrændsede

Menneskenes Skæbne fra Fødselsstunden af.

Men hvis Forskningen ikke har Evne til

at forædle Menneskenene og gøre dem lykke-

ligere, hvilke Formaal tjener den saa?

Sandheden ?

Ja — Er det for det første Sandheden,

Naturforskningen naar?

Og er for det andet Sandheden en ubetinget

Værdi ?

Er Sandheden en Gud, som det er værd

at bringe Menneskeofringer i Form af Lykke

og Idealer?

Er Sandheden dog ikke til for Menne-

skenes Skyld mere end de for dens?

Det Verdensbillede, Naturforskningen i

Sandhedens Navn saaledes har formet, har

bredt sig, saa det helt opfylder Altet med

Klode bag Klode, Verden bag Verden, saa

langt Teleskopet rækker, ja længere, saa langt

Teorierne rækker, helt ud i Uendeligheden,

og her er ikke en Fodsbred Plads levnet til

en Himmel — ikke en Tommes Plads til et

Paradis bliver der paa hin Klodernes Kirke-

gaard, som Rummet saaledes en Gang vil

blive.

Men for Mennesket, lærer Naturforskningen

videre, har dette heller ingen Interesse; thi

vel har Mennesket evnet at bygge sig Huse

og Banker, Universiteter og Teatre, Templer

og Kirker, vel har det bygget Familie, Sam-

fund, Digterværker og Tankeverdner og Reli-

gioner og skabt sig Guder i sit Billede og

efter sine Idealer; men naar Livet, denne
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skønne Boble brister, naar Legemet opløses om, at Døden er den uigenkaldelige Afslut-

og Stofferne skilles, véd Kemien nøje at paa-

vise, hvilke Stoffer det var, der sammen-

satte i netop dette Forhold dannede Menne-

sket; saamange Dele Vand, saamange Dele

Fedt, saameget Kalkfosfat, saameget Fluor-

calicum, saamange Dele Albumin og saa-

meget Kolestearin, Magniums fosfat. Kogsalt,

Natronsalte og Kalisalte, Kalkkarbonat o. s. v.

o. s. v., og Reagensglans og Vægt viser, at

der ikke er mer eller andet, og at en saadan

kemisk Forbindelse ikke har Interesse af et

Paradis, er en Selvfølge.

Men bortset fra Spørgsmaalet om, hvor-

megen eller hvor lidt Realitet der er i Forestil-

lingen om et evigt Liv og om en udødelig Sjæl

af guddommmelig Oprindelse, kan denne Fore-

stillings Evne til at udvikle, uddybe og for-

ædle, idet den bringer Menneskene til at

vende Blikket indad og fordybe sig i sig

selv, ikke underkendes. I Modsætning hertil

bringer det sjælefornægtende Livssyn Menne-

sket til at vende Blikket udad og til at rette

alle Bestræbelser mod at vinde nyttige og

haandgribelige Goder, materielle og praktiske

Fordele, og visselig er en hurtig Jernbane-

forbindelse, en god Elevator, en let Motor-

vogn, et formaalstjenligt Centralvarmeanlæg,

et renligt Water Closet saare nyttige og be-

hagelige Goder, men Evne til at forædle og

udvikle Menneskene har de saalidt som selve

Flyvemaskinen.

Noget helt andet er, og ikke til at undres

over, at disse haandgribelige Goder tilfreds-

stiller og bestikker Masserne, at disse tek-

niske Mirakler blænder og forbløffer Mængden,

ikke at undres over, at denne let tilgænge-

lige to-og-to-er-fire-Forklaring af alle Tilvæ-

relsens Gaader har egnet sig for de travle,

der er mange ; for de magelige, der er flere,

og for alle de smaa og snevre Husbehovs-

Hjerner, som er legio.

For dem har denne materialistiske halv-

treds Øres Filosofi været som skabt, og saa-

ledes er den blevet Tidens. Og denne Lære

ning paa Alt, har opstemt det Tempo, i

hvilket der leves, og omvurderet alle Vær-

dier. Stærkt og hidsigt tager store og smaa,

høje og lave til sig, og Værdier, der ikke

kommer den enkelte direkte tilgode eller ikke

kommer ham hurtigt tilgode, bliver let 2den,

3 die Klasses Værdier, ja ophører ofte helt

med at være Værdier.

Jevnsides den desperationsprægede Ringe-

agt for den psykiske Side af Mennesket

trives en uhyre Selvfølelse, en Tro paa, ja

en Overtro paa Menneskets uendelige Udvik-

lingsmuligheder, paa „Fremskridtet". Daglig

næret som den bliver af nye „epokegørende

Opdagelser", „ny omvæltende Opfindelser",

„nye revolterende Sandheder", vokser og

svulmer den, saa Mennesket svimmel tror at

se Bevægelse fremad i alt, i Belysning, i

Moral, i Brolægning, i Musik, i Almanaken,

i Vejviseren og i sig selv. Nu lader det sig

høre, at Maskiner der konstrueres, Metoder

der udfindes, i Aar er bedre end de, der

anvendtes i Fjor endsige for et halvt Aar-

hundrede siden, men at det er mer end en

Fantasi eller et smukt Eventyr, at Mennesket

selv bliver bedre, betydeligere, visere eller

ædlere, er det vanskeligt at faa Øje paa.

At Mennesket derimod legemligt set i vor

Tid er blevet stærkere og sundere, kan ingen

Iagttager undgaa at lægge Mærke til, ingen

kan heller undres derover. Alle Kræfter

sættes jo, rimeligt nok, ind paa at gøre

Livet saa langt som muligt, da der kun er

det samme, skydes Afslutningen ud saa

længe som muligt. Men Hygiejnen, Natur-

forskningens prosaiske og næsvist paatræn-

gende Pode, breder sig rigtignok ogsaa paa

alle Omraader, dekreterer Love for Personen,

Familien, Byen, Skolen og Religionen. Den

er det, der leder vort Livs, vort Arbejdes,

vore Glæders Tempo. Ja, om det saa er

Alterens Sakramente, er det lykkedes Hy-

giejnen at inddrage den under sin Domæne

og overbevise Kirken om Nødvendigheden af
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at indføre smaa Særkalke, da dai vist i

Grunden er bedre skikket til at hindre Smitte-

udbredelse end deres gammeldags Vorherre.

Men først og sidst fordrer Hygiejnen Mo-

tion, formaalstjenlig Legemsbevægelse, kropslig

Udvikling — Sport. Og her har alle de

Hoveder, der egner sig til at slaa Kuldbøtter,

grebet til, her var der et Omraade, hvor de

kunde blive ledende, her et Felt, hvor Arme

og Ben kunde komme til deres Ret overfor

Sjælens og Personlighedens aarhundredlange

og trykkende Aag, her kunde Slagtersvende

og Brydere blive beundrede.

Og Sportsidioten yder ogsaa sin Skærv til

den materialistiske Bevægelse, der præger

Tiden. Som en Legemlighedens Apostel giver

han med sine trænede Ben, sin sømbeslaaede

Fodboldsstøvlesnude et velment Spark til al

aandelig Stræben, idet han docerer Ungdom-

mens Evangelium, Sport og Kæresteri. Hvor

varmt og oprigtigt man end kan unde ham

og alle andre brave Menneskebørn den Sund-

hed og naturlige Glæde, Friluftsliv bringer,

det Regnbueskær over Hverdage, som Forel-

skelse spreder, kan man dog ikke værge

sig mod den Forestilling, at det ofte først

er, naar Forelskelsestiden er passeret, naar

denne Slægtsformeringens Værnepligt er af-

tjent, at man faar Tid til og Frihed til at

begynde sit eget individuelle Liv, det, der

først for Alvor bringer en Udvikling.

Men sammen med det ændrede Verdens-

billede, de aandelige Værdiers Degradation

og det hele forandrede Livssyn, er der et

Omraade til, hvor Naturforskningen præger

Tiden stærkt, det moralske.

Ligesom Tyrkerne tror, at deres Liv og

Skæbne er forudbestemt af Allah, saaledes

tror det 20de Aarhundredes Menneske, at

hans Liv og Handlinger er bestemt ved den

Mængde Hjernemassc, han fra Naturens Haand

er udrustet med, og den Form, Naturen i

Opvækstens Løb har givet Hjernevindingerne.

Men paa denne Maade bliver Mennesket ikke

ret ansvarlig for sine Handlinger, og Lavhed,

Slethed, Ondskab, Gemenhed og Forbrydelse

bliver Forteeiser, som snarest fremkalder Med-

lidenhed og Omsorg ligesom anden Vanførhed

;

dette Syn har forvirret det moralske Begreb

saa stærkt, at den Tone, hvori et „moderne''

Menneske siger „Naturens Stedbørn", røber,

at de er lige ved at være Tidens Kælebørn.

At slig Tolerance svækker den moralske Be-

Bevidsthed, behøver ikke Bevis, men er i

det hele ikke ogsaa Tolerance en Gift, perset

af Tidens Forsknings-Mistænksomhed en Gift

der lammer Overbevisningen, og køler Menne-

skets Forhold til dets Idealer? Den, der

ræsonerer, at „Naturhgvis var Jesus af Na-

zareth uskyldig, men paa den anden Side

maa man dog indrømme, baade Herodes og

Pilatus, at" o. s. v. — Havs Følelsers Varme

sprænger saavist intet Termometer.

Men foruden den overvældende Indflydelse,

Naturforskningen har haft paa den intellek-

tuelle Side af Menneskelivet, har den Om-

formning af Livet og Samfundet ikke været

mindre, der med Naturforskningen som Ophav

er foregaaet saa at sige ad mekanisk Vej.

Uden det 1 9de Aarhundredes Opfindelser,

Jernbaner, Dampskibe, Telegraf og Telefoner,

kunde Handlen ikke have faaet sit interna-

tionale Stor-Præg : Aktieselskaber og Indu-

stri-Truster, Børscorner og Børsspekulationer

paa fremmede Børser, Transithandel og Ter-

minshandel o. s. v. Men i endnu højere

Grad end Handlen bygger Industrien paa

Naturforskningens Resultater, paa Menneskets

Herredømme i det Rige, der strækker sig fra

Gærsvampekulturer til Staalskibskonstruktio-

ner; det er i dette Rige de mægtige Formuer

skabes, der særtegner vor materialistiske Tid.

Men ligesom det Verdensbillede, den Ulo-

sofi og den Moral, der er voxet i Forsk-

ningens Plovfure, har skabt Tomhed, Mate-

rialisme og Brutalitet, er de Rigdomme og

de mekaniske Hjælpemidler, F'orskningen har
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sat Menneske-

ne i Stand til

at skaffe sig,

bleven betalt

med munter

Uskyldighed,

Menneskevær-

dighed, Til-

fredshed og

Lykke.

For den Livs-

anskuelse, der

sætter aande-

lige Værdier

som Livets

Maal, gives der

ingen væsent-

lige eller be-

tydende Uligheder mellem Mennesker. I For-

holdet til Aand, til Gud, til Idealerne er

alle lige, vel er de materielle Goder attraa-

værdige, men for Hovedsagen, Menneskesjælens

Udfoldelse og Vækst er de uden Betydning.

Uligheden, den dybe misundelsesvækkende,

ufredssvangre og ulykkelige Ulighed, kommer

først for Alvor med den materialistiske Livs-

anskuelse.

Lærer Forskningen, at detlc er Livet, maa

Følgen blive, at de, der modtager Læren,

svarer med at forlange Livet sødt og fedt;

hedder Ende-Stationen „Afgrunden", er det

forstaaeligt, at enhver forlanger at køre paa

første Klasse, medens han korer. Følge-

rigtig efter det materialistiske Livssyn er vel

ogsaa den Betragtning, at den ene materielle

Arbejder bør lønnes lige med den anden.

Enten man som Direktør for en Cikorie-

Fabrik eller Skotøjs-Fabrik sælger Varen,

eller man som Arbejder frembringer den,

som Pakhuskarl pakker den, eller som Skibs-

kaptajn udfører den, tjener man kun mate-

rielle Interesser, og her kan vel den enes

Gerning være lige saa fortjenstfuld som den

andens.

Lærer man Menigmand, at de materielle

Cezanne: Badende.

Goder er de

egentlig attraa

værdige, bliver

man let hørt,

men man løber

ogsaa Fare for,

at Læren for-

staas derhen, at

Maalet erLaxe-

mad, Roque-

fortost, Cycler

og Varieté; op-

naaes disse

Lyksaligheder

saa ikke, føler

Auditoriet sig

snydtog bedra-

get, og Følgen

bliver Bitterhed og Misundelse. Bortset fra hvor

berettiget eller uberettiget Misundelsen kan

være, Lykke og Harmoni bringer den aldrig.

Naturligvis er det ikke de moderne Maskiner,

Natur-Forskningens Gave til Industrien, der

har bragt Misundelsen ind i Verden, men væl-

digt har de næret den. Den Lykke og Glæde,

det frie Arbejde bringer, har de taget, Mun-

terhed og Menneskeværdighed har de slugt,

værre end nogen Nero har de gjort Millioner

og atter Millioner af Menneskevæsener til

Trælle, til Slaver, ja til det som værre er,

til Led i Maskiner.

Frie lykkelige Haandværksmestre, for hvem

det at naa Fuldkommenhed i et Stykke Ar-

bejde var en Æressag, for hvem hvert Stykke

Arbejde var et lille Kunstværk, i hvilket de

havde lagt noget af deres Væsen, alle dem

har Maskinerne slugt og forvandlet til Kasse-

kontrolapparater. Ti tusinder, nej, Millioner

af unge, lærelystne, eventyrlystne frie Haand-

værksvende, der rejste ud til fremmede Lande

for at bringe ny Kunnen med sig hjem, har

Maskinerne gjort til sølle misundelige Social-

demokrater med snever Horisont, knugede af

Forestillingen om at være forurettede. Større

Indtægt har de naaet, men erstatter det dob-
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belte, ja det firdobbelte Udbytte af Arbejdet,

som Maskinerne forskaffer, erstatter det den

Glteiic ved Arbejdet og deraf flydende Har-

moni og Følelse af Menneskeværd, som er

givet i Bytte herfor? Fornøjelser bliver der

Raad til at købe, men den Evne, det frie

Arbejde har til at samle, centralisere Person-

ligheden, har ingen købte Glæder og For-

nøjelser; deres Evne er at adsprede, Maalet

med dem at bringe Glemsel.

Som Forskningens Resultater saaledes har

forvandlet og forvandler Haandværkeren, saa-

ledes som de har omformet og omformer

Handlen, saaledes som gamle frie Købmands-

huse et blevet slugt af Stormagasiner, Inter-

essentskaber og Aktieselskaber og disse igen

af endnu større Sammenslutninger, saa at

personlige og selvstændige Købmænd er blevet

Agenter, Afdelingschefer, Meddirektører og

Medinteressenter, upersonlige Led i uperson-

lige Foretagender, og saaledes som Tiden

naturligt har formet Industriens Forhold og

har avlet en hel ny Stand, den ikke fag-

lærte Arbejders, en født misfornøjet Slave-

stand, saaledes har Tidsalderen ogsaa i aller-

højeste Grad sat sit Præg paa Bonden.

For blot et godt halvt Hundrede Aar siden,

den Gang Grundloven blev affattet, var det

forklarligt, naar man hos Bonden ventede at

finde en naturlig, sund, næsten ophøjet Dømme-
kraft, en ædel Værdighed, der burde komme
ikke alene Landet, Jorden, men ogsaa Riget

tilgode, og forstaaeligt var det, naar man
troede, at hvis den Uret, der i mer end 200

Aar var overgaaet Bonden, blev fjernet, han

saa vilde rette sig og ranke sig, og at det

da nok skulde blive klart for enhver, at han

var F'olkets Kærne, Landets Marv, Nationens

poetiske Kilde — Danmarks Genius. Thi det

var let at se, at der over Bondens Liv var en

gammeltestamentlig Skønhed og Enkelhed, at

der over hans Liv i og med Naturen var en

næsten antik ædel Simpelhed, noget han havde

forud for Landets øvrige Stænder.

Jorden, Guds grønne Jord, gav ham alle

hans Fornødenheder, hans Brød og hans Sul,

hans 01 og hans Smør, gav ham Hør til

Skjorte, Uld til Klæder, Ler og Kalk og

Straa til hans Hus og Træ og Tørv til

Arnen. Og den samme Jord, der havde

næret ham Livet igennem, gav ham en fred-

lyst Plet under en Hyld eller en vild Rose,

naar han engang trængte til Hvile efter Ver-

dens Møje.

Og dette Liv satte sit Mærke paa alt,

hvad der omgav ham, alt hans Bohave, alt

hans Husgeraad fra Stald til Folkestue, fra

Storstue til Køkken og Bryggers, alt bar det

Præg af den Menneske-Selvfølelse, som dette

rolige Liv i Naturen bragte. Hans Klæder,

Vogne, Senge, Redskaber, Møbler, alt bar

Præg af en naturpoetisk Skønhedstrang

og overleveret Kultur. Enhver Mand og

Kone, enhver Karl og Pige havde Ro til og

Trang til paa det bedste at udsmykke de

Genstande, som de selv. Mennesker og Guds

Børn, skulde bruge.

Og Bonden var det ogsaa, som fra Fader

til Søn, fra Moder til Datter, med et ubevidst,

men sikkert Instinkt for Værdien og Skøn-

heden i Nationens Middelalder-Digtning, i

trofast Hukommelse havde gemt og bevaret

dens Kæmpeviser, historiske Viser, Ridder-

viser og Trylleviser, Folkepoesiens Kilder

spang endnu her; hos Bonden levede og

skabtes stadig Natursymboler og Skikkelser,

Højfolk og Havfolk, Lygtemand og Helhest,

Nisser og Ellepiger.

Ligesom Naturforskningens Resultater i Form

af Maskiner har sat Haandværkeren i Stand til

at vinde større materielt Udbytte af sit Ar-

bejde, saaledes sætter de i Form af kemisk

Viden i Form af fysiologisk og plantefysiolo-

gisk Viden, og i Skikkelse af arbejdsbespa-

rende Maskiner Bonden i Stand til at bringe

mange flere Penge ud af Jorden, end hans

stavnsbundne Forfædre formaaede.

Kemien lærer ham, hvilke Stoffer Jorden

bestaar af, hvilke Stoffer den fattes og med

hvilke den derfor skal gødes. Plantefysiolo-
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gien lærer ham, hvilke Frøkulturer han bør

bruge, og hvordan han skal tiltrække dem,

Afstamningslæren med Arvelighedslove og

Atavisme-Theori staar ham bi ved Valg af

Tillægsdyr o. s. v. Og endelig bringer Jern-

baner og Dampskibe hans Produkter til Han-

delscentrene, hvor hans Varer under ordnede

Torveforhold klassificeres og noteres.

Flere Penge tjener han, men fattigere er

han blevet. Hesten, han avler, pranges bort

for Penge, medens han selv kører i skidne

tredie Klasses Kupeer. Smørret, han frem-

bringer, spises af Bybefolkningen, medens

han selv spiser Margarine, Mælk og Fløde

sælges, medens Bonden drikker Centrifuge-

mælk. Møbler og Husgeraad, Sølvtøj og Bro-

deri staar nu i Borgerstandens Hjem og i Musæ-

erne, medens Bonden selv bor blandt hæslige,

elendige, maskingjorte Møbler og gaar slet

klædt i smagløse usle indførte Stoffer. Folke-

poesien, som hans Forfædre bevarede og

levede med, er glemt af Efterkommerne,

som læser Nick Carter-Romaner og opliver sig

ved karakterløse „O, Susanna" -Viser.

Hoveriet for Herremanden er blevet op-

hævet, men en værre og mer ødelæggende

Hovtjeneste gør Bonden nu -— for Tiden. Herre

har han skiftet, men Byttet har kostet ham

hans Ejendommelighed, hans fornødenheds-

løse Rigdom og hans poetiske Værd. Bon-

dens rene, ædle, antikt farvede, patriarkalske

Naturliv har Naturforskningen ogsaa bragt

til Undergang. Af et umiddelbart og poetisk

Naturbarn har Tiden gjort en regnedygtig

Kreaturhandler og praktisk Jordbruger.

I alle Forhold har saaledes Tiden fra-

lokket Menneskene Drømmen, frasjakret dem

Fantasien, fraranet dem Evigheden og bundet

dem og bastet dem til sin Trædemølle, den

der frembringer „reelle", det vil sige materielle

Værdier.

I Sandhedens Navn, i Retfærdighedens,
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Navn, men især i Frihedens Navn er dette

sket. Som en Fane har Frihedsideen vejet

over Tidsaandens Tropper, og Individets sou-

veræne Frihed har under Fremrykningen været

Feiiraabet.

Forstillingen som Altings Ophør og Ende-

lighed — Midlertidighed maa medføre, at

Ideer og Formaal med Rækkevidde ud over

et Menneskeliv stilles i Skygge af Ideer og

Formaal, om hvilke det skønnes, at Individet

vil opleve at se dem bære Frugt — Af

Evighedshaabets Udslukken følger Kravet om

Livets Souverænitet, hvilket maa sige Indivi-

dets Souverænitet. Men denne Individernes

Frihed uden Betingelse er et tvesidigt Gode —
Tidens tragiske Indhold, dens Styrke og dens

Fordærv.

Individets Frihed forlener Personligheden

med en Styrke, en Koncentration fremkaldt ved

Bevidstheden om det Ansvar, som Friheden

medfører, og kommer saaledes Kulturen til-

gode gennem Individer, hvis Formaal og

Idealer er af aandelig, kulturel Art, men

bliver paa den anden Side en Fare for Kul-

turen, naar Fordringen om den souveræne

Frihed stilles af Individer, hvis Formaal og

Ideer ikke ligger udenfor dem selv; thi saa

bliver Frihedsfordringen aldeles umoralsk, idet

den kommer til at støtte den smaaborger-

ligste Sneverhed, der sætter den enkeltes

Vel over det Heles. Saaledes indeholder dette

Krav om en ubestemmelig uformuleret Frihed

for hver Enkelt en Fare for det Hele, for

Familien, for Samfundet, for Staten, for Kul-

turen. Alle Enkeltindividernes souveræne

PVihed maa føre til Egennytte og før eller

senere til Opløsning — til Anarki. Og Intet

vil saa mægte at hindre Kronos i at opæde

sit eget Afkom — Kulturen.

Saaledes er da denne Tid, vor Tid, med

sin grundlæggende Naturforskning, sin naive

Fremskridtstro, sin Legemsdyrkelse og Tole-

rance, sit perspektivløse Livssyn, sit barnag-

tige Frihedsbegær og sin demokratiserede

Samfundsorden.

I denne Tid er det, at Impressionismen

som bevidst Kunstretning er opstaaet.

Indenfor Kunsten har der altid raadet to

forskellige Grundsyn, to Hovedretninger: Den

iagttagende -gengivende og den visionært-

digteriske. Vor Tid har nødvendigt og

organisk ført den naturiagttagende Kunst-

retning med sig, løftet den op og baaret den

frem paa sin stærke, raskt fremskyllende

Flodbølge, medens den anden, den visionært-

digteriske, hvor den sporadisk er optraadt,

har levet og bestaaet paa Trods af Tiden.

Thi trods Nazarenerne i Tyskland, trods

1830-Romantiken i Frankrig, trods Præ-

rafaelismen i England og trods enkelte spredte

digterisk anlagte Kunstnerpersonligheder rundt

om i Landene, har Naturalismen siden den

franske Revolution, altsaa hele det 19de Aar-

hundrede igennem, været den herskende Kunst-

retning, og mer absolutistisk herskende end

i nogen tidligere Tid, thi selv i Naturalismens

Stortider i Holland og Spanien var Natur-

gengivelsen sjeldent andet end et Middel,

medens den for det 19de Aarhundredes

Naturalister blev Maalet.

Det kan ikke undre nogen, at Trangen til

og Efterspørgslen om Eventyr og Poesi i

denne Naturforskningens Tid, i denne nøgterne

Regnestykkernes Tid ikke var stærk, men

at Tiden tværtimod afgav den bedst tænke-

lige Jordbund for Naturalismen. En Tid,

hvis Fortjeneste er at forske og konstatere,

maatte give Kunsten det Studiets, det Kon-

stateringens Præg, som det 19de Aarhundredes

Naturalisme har.

I Overensstemmelse med Naturforskningen,

med Livssynet, med Nyttemoralen, med den

praktiske, prosaiske Samfundsorden, søgte

man den mest objektive F'remstilling , søgte

bort fra Drømmen, bort fra F'antasien, bort

fra Subjektiviteten og Fordringen om Sandhed

blev snart sagt den eneste Fordring, der stil-

ledes til Kunsten. Mere Sandhed lød det, mere
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Virkelighed, mere — mere — stadig mere.

Allerede saa tidligt som 1826 sagde Goethe

i en af Samtalerne med Eckermann: „Man

will Wahrheit, man vvill Wirklichkeit und

verdirbt dadurch die Poesie." Dog i de

næste fire, fem Decennier voksede Tidens

Fordring til Sandhed og Virkelighed sig langt

stærkere, end det den Gang lod sig ane, og

saa vidt naaede man, at den sidste Halvdel

af det 19de Aarhundrede i denne Henseende

frembyder Lighedspunkter med Manden , der

vilde prøve, hvor lidt hans Hest kunde leve

af, og som tilsidst virkelig naaede ned til et

eneste Hakkelsestraa om Dagen, paa hvilket

Tidspunkt Hesten rigtignok ogsaa døde. Men

netop paa lignende Maade har Tiden prøvet,

med hvor lidt Poesi Kunsten kunde leve,

ogsaa her naaedes ned til et enkelt Hakkelse-

straa — men saa gik det ogsaa Kunsten

som Hesten.

Naturligvis gives der ingen Poesi helt uden

Virkelighed,men

der gives me-

gen Virkelighed

uden Poesi. Dre-

ven af Tidens

Lidenskab foi

„Sandhed"søgte

Kunsten medFlid

ikke alene Virke-

ligheden , men

den rendyrkede

Virkelighed,den,

der ikke*^ kunde

mistænkes for at

indeholde noget

Gran af Poesi.

En Dreng, der

keder jSig, en

Hund, der lop-

per sig, en Kak-

kelovn i Quar-

tier latin, et

Nødtørftshus i

Svendborg, det

var den Art Opgaver, Tiden bød og

sten løste.

Kun-

Det var ud af denne Tilstand, at Im-

pressionismen opstod, ikke med ét Slag, men

langsomt som en videre Udvikling. Dog

Forandringen blev kun en ydre. Grundvolden

Kunstfilosofien, forandredes ikke. Iagttagelse

— Indtryk — Gengivelse blev ogsaa Im-

pressionismens Basis, som det var Natural-

ismens.

Men da Naturalismen ikke længer var en

Selvfølge, men blev en Retning, da Natur-

gengivelsen ikke længer var et Middel og et

Maal mellem andre, men blev Kunstens eneste,

blev Princip, maatte man indse, at saafremt

man ikke skulde køre fast, men føre Virke-

lighedsgengivelsen videre, gøre den rigtig

sand, rigtig virkelig, maatte man som Er-

statning for det, man stængte sig ude fra,

de aandelige For-

udsætninger, for-

uden at afbilde

Tingenes Form,

Farve, Lys, Luft

og Perspektiv til-

lige, ja i ganske

særlig Grad stræ-

be efter at gen-

giveTingenesLiv

— det levende

Liv.

Denne saale-

desopstaaede be-

vidste Bestræbel-

se efter at gen-

give og fastholde

det ydre, det

myldrende, det

overfladisk pul-

serende Liv, var

det, der inden-

for Naturalismen

Kcnoir: Amazonen. grundlagde den
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nye Retning Impressionismen. Med sin Stil-

len „Livet" i Forgrunden og over alt

andet og ved sin Gøren Livet, det forbi-

passerende Liv, Livet, som vi ser det

med vore Øjne, til Kunstens eneste Maal?

bragte Impressionismen, denne Naturalisme i

anden Potens, Kunsten i nøjeste Overens-

stemmelse med det herskende Livssyn i Tiden,

med den Filosofi, som lærer, at Livet er et

tildels forklarligt og allenfals ikke synderlig

højtideligt Naturprodukt, der som endeligt

maa udnyttes og fastholdes til det yderste.

Saaledes blev da Impressionismen blandt

andet gennem denne sin Fastholden af det

flygtige Fænomen netop vor Tids Kunstform,

Livets Kunst i Modsætning til Sjcvkns. Heri

ligger dens Fortjeneste, om den har nogen,

og heri ligger tillige dens Begrænsning. Dens

Rige naar langt, naar fra Øst til Vest, fra

Syd til Nord. Hele den levende, den syn-

lige, den haandgribelige Verden, det er Im-

pressionismens Rige. Dog kortlagt som den

er, kendes dens Grænser, men udenfor det

er der uendelige ikke- kortlagte Verdener:

Ideernes og Fantasiens Lande, Sjælens Riger,

og her hersker den øvrige Kunst, den, der

ikke er inkorporeret i nogen Retning.

Som Impressionismen er præget af Tidens

materielle Livssyn, saadan præges den ogsaa

af Tidens autoritetsfjendtlige og demokratiske

Frihedsbegær. Da Manets Lærer overfor et

af dennes Skolearbejder bebrejdende indvendte:

„De vil altsaa aldrig kunne beslutte Dem til

at lave, hvad De ser," svarede Manet: „Jeg

maler, hvad jeg ser, og ikke hvad andre

ønsker at se." Denne i og for sig selv-

følgelige Sætning blev Impressionismens Pro-

gram. Ved en overfladisk Betragtning skulde

man ikke synes, at dette ungdommelige, lidt

friskfyragtige Svar kunde indeholde synderlig

megen Dynamit. Man skulde tro, at For-

skellen mellem , hvad Læreren mener, at

Eleven ser, og hvad Eleven selv mener at

se, ikke var en Proces værd.

For vel kan man ikke føre Bevis for, at

alle normale Øjne ser Tingene ganske ens,

men gennem Paraleller med andre fysiske

Funktioner og Tilstande, som Pulsslagenes

Antal, Blodets Temperatur, Fordøjelses-

processens Varighed o. s. v., der med meget

smaa Afvigelser er ens hos Mennesker, tør

man gaa ud fra, at Variationerne i den

Maade, paa hvilken de forskellige Øjne ser

Naturen, er meget smaa og ganske uvæsent-

lige.

Ved en nærmere Betragtning af hin Sæt-

ning udtrykker den imidlertid noget mere,

nemlig en Frihedsfordring, en stejl Hævden

af Individets souveræne Fiihed, en Higen

efter at være en self-made man, en ubændig

Lyst til at opfinde Kunsten forfra og en ud-

præget Autoritetsringeagt. Men som det er

tidsbesparende for en Mand, der vil opfinde

en Maskine, forud at tage Ingeniøreksamen,

sætte sig ind i og lære den matematiske og

fysiske Viden, Menneskeslægten gennem Tiderne

har opfundet, saaledes vil ogsaa den, der

skal gøre et Kunstværk, undgaa megen Kraft-

spild og sikrere naa sit Forehavende, om

han lærer og modtager de Erfaringer om

Kunsten, som Mennesket allerede har gjort,

fremfor selv paany at forsøge paa at opfinde

det en Gang opfundne.

Bliver Opfindelserne tilmed af saa over-

raskende Art, som de, den nyere Impression-

isme jevnlig forkynder, som at Mennesker

egentlig er galdegrønne med sukkerstangs-

røde Klatter paa Kinderne og Bagdele af

Couleur de Hindbærsaft i Havresuppe, eller

at Himlen er vertikalt afstribet i gult, grønt

og violet, saa beundrer man villigere den fri-

modige Maade, Individernes suveræne Frihed

her demonstreres, end man føler sig betaget

af Opdagelsernes Værdi.

Saadanne Udvækster havde den oprindelige,

den nøgterne sandhedssøgende Impressionisme

ikke, om den end som det uvante, det „nye",

paa mange i Samtiden virkede som Cayenne-

peber i Vandgrøden.

Men som Helhed var Manet og Cezanne,
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Renoir og Monet, Pissaro og Degas og Sisley,

alle de første Impressionister, redelige Sandheds-

søgere, om end deres Form til Tider med

nogen Ret kunde bringe Samtiden til at tvivle

herpaa.

Den , der i Erindringen lader Manets Pro-

duktion glide sig forbi, maa blive opmærksom

paa den Lidenskab for Sandhed, der præger

den. Nær beslægtet, som den er med Zolas,

er det den indgaaende Virkelighedsskildring,

der er dens Kendingsmærke, men medens

Literaturen kan give en Fortid og aabne

Perspektiver for Fremtiden, i det hele spænde

over Tid og Skæbner, saa er Søsterkunsten

bunden til det forudsætningsløse Øjeblik og

løber derfor Fare for at blive stikkende i

formaalsløs Konstatering, med mindre den

stræber efter Monumentalitet og Symbolik.

Men i Manets ,Sind er der ingen For-

staaelse af, ingen Trang til den Monumen-

talitet og den Symbolik, der til Tider brin-

ger Zolas Naturalisme til at svinge sig op

over de Realiteter, han skildrer.

Manets Produktion er en fuldstændig ær-

lig, noget tung Naturalisme, hans Billeder er

virkelige og sande , virkelige som Skrædder-

regninger og Sporvognskørsel, ædruelige som

Hverdage, nøgterne som den lille Tabel ! Uden

Fest er deres Lys, uden Skønhed deres Farve,

Lyset er Dagens, Farven Tingenes egen.

Er den Definition af Kunst rigtig, der

lærer, at Kunsten er Naturen, set gennem

et Temperament — og dette er jo Natura-

lismens Trosbekendelse — saa er det Tem-

peraments-Glas, Manet saa Naturen igennem,

meget nær ved at være Rudeglas, ingen For-

skydning, intet større, intet mindre end det

virkelige er , knap nogen Forskydning i

Farvesynet, hist og her noget sort, her og

der noget giftigt grønt, forøvrigt bar triviel

„Sandhed", bar selvfølgelig Virkelighed.

Paa lignende Maade, men om muligt endnu

en Grad mer nøgtern er Degas' Kunst.

En, der aldrig havde set Billeder af ham.

men kun hørt hans Produktion omtale,

kunde let bringes til at forestille sig den

væsensforskellig fra Manets og ud fra et

saaledes modtaget Kendskab til den tænke

sig den som et Skakt af Ungdom, en Grube

af Ynde, en Aladdinshule af Kvindelighed

Uvirkelighed og Drøm. For det er Theateret

Degas maler, eller, mere præcist, Balletten

det naturfjerneste, det fantasifuldeste, det

mest ætheriske Element i Scenens Organisme

Balletten og Danserinderne, Rampens og lUu

sionernes Glemmeverden. Modsat de andre Im-

pressionisters er det en Emnekreds, der i høj

Grad maatte kunne sætte Frembringerens Sind i

Svingning og forlede ham til at frembringe

Poesi.

Men Scenen og Balletten var imidlertid

ikke for Degas den Kukkasse ind i Fever-

denen, den Mikrokosmos, som den er skabt

til at være. Sjældent viser han Scenen fra

Tilskuerpladsen, fra Retten, heller færdes han

bag Kulisserne og helst vender han Vran-

gen ud af Paafuglehalen. Hans tørre og

vrangvillige Sind lader sig ikke rive med

af Dekorationernes og Lysets lUusionsverden.

Triumferende, næsten ondskabsfuldt sanddru

peger han paa Kulissernes Kanter og Stiv-

hed og Belysningens Ufuldkommenheder.

Det er, som havde han faaet en Splint af

Djævlespejlet i Øjet, hans nøgterne, gnavne

visne Hjærte rives ikke med hverken af de

unge Danserinders smidige Lemmer, deres

søde Ynde, deres lette Ungdom og sjeldent

heller af det tindrende Lys eller den slørede

Dunkelhed, i hvilken de færdes. Oftest op-

søger han dem paa Danseskolen om Dagen,

og ved Arbejdet i det nøgterne graa Dags-

lys, hvor Tricotet viser sig rødviolet og

Gazeskørterne skiddengraa. Her former han

sine kynisk „sande", sine løgnagtigt „na-

turlige" Billeder. Som en vanfør Gade-

dreng griner han Naturen et Æ-Bæ op i

Ansigtet; se her hvad disse beundrede, disse

attraaede virkelig er, stakkels hæslige Tøse,

dresserede svedige Hundyr.
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Cezannes Æmner derimod er af den Art,

at de ikke i mindste Maade udsætter ham

for Mistanke om at være en Poet. Den

bekendte Impressionist-Beundrer Meier-Graefe

skriver om ham i sit store Værk „Den

moderne Kunsts Udviklingshistorie" : „Er

bedient sich zuweilen ein Komposition die

mit wahren Wollust das Banale sucht".

Nærmest som en Ros staar denne Karakteri-

stik. Men hvortil slige beherskede Udtryk?

Hvorfor ikke skrive rent ud, at han altid

med sand Vellyst søger det banale? At

han altid maler to Æbler og en Flaske eller

en Frugtskaal og en Serviet og om igen en

Flaske og to Æbler eller den samme Serviet

og Frugtskaalen. Dette er Cezannes Verden.

Maler han Landskaber, bliver de som hans

Naturemorte-Billeder tonløse med tunge blaa-

grønne og stramejgrønne Uldgarns-Farver i

uformelige Kager og tørre mørkladne rød-

brune Kulører i uartikulerede Flager. Der er

noget kaleidoskopagtigt over hans Billeder,

der gør, at de ligner Kludetæpper, det klare

galliske Hoved, der sad paa Manet, har

Cezanne ikke. Hos Manet er man aldrig i

Tvivl om, hvad Billedet forestiller, dette kan

hænde én overfor Cezannes. Det er, som

om Cezannes allerede havde den sindssyge

Forestilling dæmrende i sig, den der senere

kom til at spille saa stor en Rolle i Impres-

sionismens Udvikling, at Farven i og for sig

er en Værdi for Øjet, paa samme Maade

som Østers og Snepper er det for Tungen.

Selv om det saa var, vilde det vel desuagtet

være mere end tvivlsomt, om der paa denne

Omstændighed kunde frembringes Kunst i

anden Forstand end netop i en lignende, i

hvilken Ordet bruges i kulinarisk Sammen-

sætning som Kogekunst, nemlig. Men en

saadan Beskedenhed er det urimeligt at til-

tro Impressionisterne.

Farve i og for sig kan ganske vist virke

baade behageligt og ubehageligt paa Øjet

ligesom forskellig Lugt, Lyd og Smag kan

virke behageligt og ubehageligt paa andre

Sanser. Men lige saa lidt som der kan

frembringes Kunst gennem en Række Lugte eller

Smage eller en Samling adskilte Lyde uden For-

bindelse af Harmoni eller Takt, lige saa lidt

formaar en Hob isolerede Farver uden Form

og Omrids, og saaledes uden Evne til at

vække Illusion, at frembringe det uendeligt

sammensatte Indtryk paa Sindet , som Kun-

sten netop evner.

Det vil altid være meningsløst, altid være

overfladisk at kalde Malerkunsten Øjets

Kunst, det er som at betragte Kasserersken

som Forretningens Chef, fordi hun modtager

Pengene. Øjet er vel Modtagerapparatet,

men Øjet er ikke sidste Instans, det er ikke

Øjet, der bevæges og sættes i Svingning,

men Sindet, og Sindet kan ikke nøjes med

Farve alene, Farven er kun en af Strengene

paa Harpen; kun naar der spilles paa dem

alle, klinger det i Sangbunden.

Impressionismen, der med Modermælken

inddrak Tidens Fordring om Individets sou-

veræne Frihed, omsatte denne til en radikal

Respektløshed overfor al erfaringsvunden

Overlevering. Denne Ringeagt for det over-

leverede, for det lærte, for den manuelle

Kunnen førte konsekvent til en Forkærlig-

hed, ja en Mani for det primitive, det ufuld-

komne, for det uprofessionelle. Men for den,

der en Gang har lært at tegne og male, er

det lige saa umuligt at blive denne Tileg-

nelse kvit, som det er at udrydde af sin

Bevidsthed Bogstaverne og den lille Tabel.

Men Forelskede anerkender ikke Umulig-

heder !

Forlanger den Elskede, at den Elskende

skal gaa paa fire og tjene hende som Ride-

hest, forsøger han det , om han saa aldrig

saa meget er Filosof, og om han saa aldrig

saa meget gør sig til Nar. Og saa forlibt i

det primitive, i det ufuldkomne var man,

at man forsøgte at bilde sig selv og andre

ind, at man ikke kunde tælle til fem.

Inderligt sammenknyttet med Impressionis-

mens Væsen er denne bevidste Gaaen-i-
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Barndom, saa

sammenknyt-

tet, at den alle-

rede kan spo-

res hos de tid-

ligste Impres-

sionister, om

end den senere

optræder gan-

ske anderledes

barnekammer-

støjende og til-

lige mere umid-

delbart. Hos

de første Im-

pressionister

maatte Udyg-

tigheden, den-

ne Haandens

Fattigdom

selvsagt være

paataget, være

frivillig, men

snart sluttede der sig til disse Formens

Asketer Skarer af virkelig udygtige, et virke-

ligt Formens Proletariat. Thi Pokker skulde

da have Møje med at erhverve en Dygtig-

hed, der kun hurtigst skulde glemmes.

Men allerede den Udvikling, Monet gen-

nemløb fra Begyndelsen af Treserne ved sin

første Fremtræden, viser Tendensen mod det

barnlige. I tidlige Billeder af ham fra den

Tid er der en ihærdig og mandig Stræben

efter at give et Billede af Naturen „som

den virkelig er", som den tog sig ud i hans

Øjne. Den tog sig nu trods al Hæderlighed

sandt at sige ikke videre dejlig ud; det

Paris, han maler, er af en tung, blækblaa

Farve og en kluntet Form. Senere, i Halv-

fjerdsernes Begyndelse, naar han til stor Fin-

hed og Skønhed i Farven og større Frihed

og Ynde i Behandlingen. Men allerede tid-

ligt i Firserne begynder Forvandlingen, hans

Farve bliver da ganske skematisk og teori-

bestemt med barnefarvelade-Kulørers himmel-

Decas ; Balletskolen.

blaa Træer og

Noahark-gule

Huse og en in-

tetsigende, in-

tet karaktise-

rende Behand-

ling, en Be-

handling som

et 7AarsBarns.

En lignende

Udvikling gen-

nemløb Renoir,

om end hans

Produktion

mere illustrerer

en anden Side

af Impression-

ismens Væ-

sen. Men og-

saa han be-

gyndte ærligt

og med Ærbø-

dighed for Na-

turen, ogsaa hans tidlige Billeder blev

blækkede og blaagrønne, som Billeder bli-

ver det, der males ude i det meget stær-

kere Lys end det, der er Stuers og Galle-

risales; ligesom Monet lærte Renoir se-

nere af Udstillingerne at faa rigere Farve og

friere Behandling, og ogsaa han fik tilsidst

Smag for det primitive og gav sine Billeder

det kunstige puerile Tilsnit, som „Udvik-

lingen" fordrede.

Men først og fremmest var og blev der

over Renoir altid noget af Haandværkeren,

ikke for intet begyndte han som Porcellæns-

maler, ikke for intet ernærede han sig som

RuUegardinsmaler, inden han naaede ind paa

ILcole des Beaux-Arts.' Der blev bestandig

noget dukkeagtigt over hans Menneskefrem-

stilling, hans Skønhedssans naaede ikke

højere, hans Menneskekundskab trængte ikke

dybere end Modejournalernes, og hans lands-

skabelige Baggrunde svarede hertil. Men

for at være retfærdig mod Renoir maa man
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indrømme , at Menneskeskildringen bagvendt

nok ikke heller er ham Hovedsagen i Men-

neskefrenistillinocii.

En Dames Apparition, hendes Kjoles Form

og lette Stof, den Maade, hvorpaa hun bæ-

rer sin Hat, eller et Par graa Barnestrøm-

pers Farve i Modsætning til en tærnet Ne-

derdel og en giønstribet Sofa, en Modelpiges

Hudfarve i Forhold til hendes Særk, i det

hele taget det Ydre, Overfladen er det, der

interesserer ham , medens Menneskets bevæ-

gede Indre, Sjælen, ikke eksisterer for ham.

Hans Figurbilleder er i Virkeligheden Nature

morte Billeder. Konsekvent hylder Renoir i

sin Produktion Impressionismens overfladiske

Lære „ikke Naturen som den er, men som den

ser ud« og Lyset og Farven, Farve-Spektret

og Farvens Dekomposition, den sorte Farves

Udvisning fra Paletten, Valeurer og Farve-

behandling og Penselføring, alle disse Haand-

værkets Spørgsmaal og Værkstedets Interesser

er det, der for Renoir bliver Kunstens egent-

lige Væsen, Hovedsagen, Endemaalet.

Saaledes havde Impressionismen sit Ud-

spring i en i og for sig fuldkommen ærlig

Sandhedssøgen, men denne, der var farvet

af Tidens banale Virkelighedssans og brutale

Kynisme, var letnøjet og tilfredsstilledes af

de ligegyldige og overfladiske Sandheder. I

Impressionismens Hænder forvandledes derfor

Kunstens uendelige Ideal til et endeligt Maal.

Som Følge heraf kunde denne Kilde løbe

tør, thi et endeligt Maal tilfredsstiller ikke

Menneskenaturens Uendeligheds Higen. Af

denne Grund blev Impressionismen tvungen

til at søge andre Maal udover den blotte

Naturgengivelse, og Tidsaanden, der for-

nægtede Sjælen og aflaasede Dørene til Fanta-

siens og Poesiens Rum, som den betragtede

som Ammestuer, tvang derfor Impressionis-

men til at søge disse nødvendigt mindre

endelige Maal i sig selv i Kunstformen.

Vor antiaandelige Tid, der som saadan

har avlet Socialismen med dens verdslige,

urimelige og uretfærdige Krav, dens kyniske

pietetsløse Nivelleren med dens Nag og Mis-

undelse mod Kapitalen, mod Ejendommen lige-

fra Statskassen og nedefter, denne samme

Tid, der ved at degradere Aandsværdierne

gjorde Formen til Kunstens eneste attraa-

værdige Maal, avlede blandt Formens frivil-

ligt og ufrivilligt besiddelsesløse, de Upro-

fessionelle, Impressionisterne, et tilsvarende

Had og Nag mod den Kapital, den Formue,

som Formen er.

Som Socialismens Utopi er at ophæve al

Ejendom, blev Impressionismens at ophæve

al Form.

I Frø eller i Kim var ogsaa disse

Bestanddele tilstede i den første Impression-

isme, Manets, Monets, Cezannes, Renoirs,

osv., om end denne i Forhold til den videre

Udvikling Tiden er bleven Vidne til, tog sig

forholdsvis stilfærdig og menneskelig ud,

omtrent som et flyvende, uskyldigt udseende

Tidselfrø i Forhold til det tornede Ukrudt,

der gror efter det.

Som Helhed var Impressionismen altsaa

fra Vuggen verdslig og hverdagsagtig i Sind,

demokratisk og oprørsk i Skind, men just

dens revolutionært nihilistiske Form førte den

lidt efter lidt langt bort fra dens borgerlige

nøgterne Udspring.

Dyb Trang til Poesi var der vel ikke

i Tiden, dertil havde det politiske, reale og

praktiske Liv, Krigene og Naturforskningen

udtørret Sindene for stærkt. Dog den glade

Undren, som Synet af menneskelig Billed-

skabningsevne altid bringer naive Mennesker,

og som de saa villigt honorerer med Beun-

dring, saasnart Billedet naar et vist Maal af

Fuldkommenhed , var selvfølgelig ogsaa til-

stede i Datiden. Men Impressionismens til

Trivialitet gentagne Fremstillinger af lige-
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gyldige og kendte Ting i en grov og mer

og mer over alle Bredder utøjlet og paa-

taget barnlig Form, formaaede ikke vedbli-

vende at tilfredsstille et Publikum, hvis Umid-

delbarhed Tidsaanden havde bragt til at

visne, og hos hvem Naiviteten var tørret

ind. Der maatte vise sig usædvanlige Fata-

Morganaer for at vække Opmærksomhed hos

de blaserte Karavaner, der drog gennem de

store Udstillingers Oliefarveørkner.

For de Kunstnere, for hvem Kunsten er

Religion, og saa bagvendt det end er, har

Impressionismen, denne den usminkede Ma-

terialismens „Kunst", ogsaa sine Troende,

ja Blodvidner, der satte Velfærd og Liv som

Indsats — for disse var Publikums mer og

mer tilfrosne Interesse og dets Fordring til

Sensation selvfølgelig ingen Faktor til Frem-

færd, om end Anstrængelsen ved at vække

dets Interesse blandet med en bohémeagtig

Lyst til at strø Borgerskabet Peber i Næsen,

maaske alligevel til Tider har spillet en

Rolle som Drivkraft.

Men i første Række var det Tidens Frem-

skridtsfeber parret med den demokratiske

Overtro paa Frihedens ubetingede Værdi paa

Friheden som Uuiversahuiddcl ^ som sammen

med en svaghjernet Tro paa Tilstedeværelsen

af uopdagede Værdier indenfor den sanselige

Verden og Ær-

gerrigheden ef-

ter at udløse

disse, efter at

opdage en ny

Verden, etKun-

stens Amerika,

som drev Im-

pressionismen

udoverdetnor-

male, helt ind

i Vanvidet.

For Vanvid

eller Svindel er

det at male

Menneskelege- Manet : I Drivhuset.
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mer rødkaalsfarvede eller drankernæseblaa.

Vanvid eller Svindel er det at fremstille

dem uden Hoved eller med kun en Skul-

der og gorillalange Arme, med græs-

hoppeformede Laarben og Skinneben af

Dukkedimensioner. Vanvid eller Svindel er

det at male svovlgule Skyer med irgrønne

Borter og postkasserøde Marker, og Vanvid

eller Svindel er det at udgive den Art Frem-

bringelser for Kunst. Vanvid, hvor de bunder

i Tidens Friheds- og Fremskridtsrus, Svindel

hvor de skylder Sensationstrang deres Til-

blivelse.

Det er ikke at undres over, at vor Tid,

der har set det elektriske Lys blive tændt,

der har talt i de første Telefoner, set sine

egne Knogler spøgelseagtigt aftegne sig paa

den fotografiske Plade, set og hørt Aeroplanet

svirre hen over sit Hoved, at vor Tid, der

har betvunget den ene hærgende Sygdom

efter den anden og gjort sig Jorden under-

danig som ingensinde før, at denne Tid

kunde suggestionere Menneskene til at se

Fremskridt overalt og til at ville Fremskridt,

selv hvor Fremskridt er umuligt.

Denne Overtro paa Fremskridtets Almagt

og Allestedsværelse skyldes væsentligst en

Forveksling af Begreberne Udvikling og Frem-

skridt, en Forveksling, der i de flestes

Bevidsthed til

Forestillingen

om Udvikling

knytter en Fo-

restilling om

en mod et mer

eller mindre

fjernt Maal sta-

dig fremad-

skridende eller

opadstigende

lige Linie. Saa

megen Beret-

tigelse der end

er i dette op-

timistiske Syn
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paa Udviklingens Stigningsevne, naar det

gælder den ydre, den mekaniske Verden

saa tvivlsom berettiget er det for den indre,

den aandeliges Vedkommende. Her foregaar

„Fremskridtet", hvis der overhovedet kan ta-

les om et saadant, ikke i fremadskridende

eller opadstigende lige Retning, men som al

evig Bevægelse i denne kugleskabte Verden

i Ringe, i Cirkler, i Ellipser. Er Vinteren

bleven saa vinterlig den kan blive, fører

dens videre Udvikling til dens Modsætning,

Foraar, og Foraarets Udvikling fører heller

ikke til mere Foraar, men til noget andet,

noget væsensforskelligt, nemlig Sommer, og

ikke heller Sommeren kan udvikle sig til

Sommer, det næste Trin er Efteraar. I Kresløb

gaar saavel de evige som de aandelige Be-

vægelser. Som der var en Grænse for, hvor

sand, hvor naturlig en billedlig Fremstilling

kunde blive, er der ogsaa en Grænse for,

hvor opløst en kunstnerisk Form kan blive,

inden den bliver aldeles tilintetgørende for

Værket.

En Mode kan foreskrive færre og færre Klæ-

der, saalænge man endnu har en Stump Tøj

paa Kroppen, men blev det Mode at gaa helt

nøgen, maatte det næste Trin blive Flaaning

og Vanvid, om Moden da ikke forinden ind-

saa, at Udviklingsretningen maatte ændres.

Men Impressionismen standsede ikke sin

March lige ud efter Næsen, den traskede

videre i den glade Tro, at var der blot Ud-

vikling, var der ogsaa Fremskridt, og saa

var alt godt. Og Udvikling var der saa-

mænd nok af, det kunde ingen være blind

for. Men Udvikling er jo nu en Gang ikke

det samme som Fremskridt. Et Barn kan

udvikle sig til Geni saavel som til et Fæ,

det afgørende er ikke, om der er Udvikling,

men om hvordan Udviklingen er.

Den, der ser historisk paa Kunsten, er det

vanskeligt at overbevise om den absolute

Værdi af Kunstens Udvikling henimod Im-

pressionisme, thi hvilket P'remskridt, hvilken

højere Udvikling betegner saaledes Manet og

Renoir fra Mi9helangelo og Rembrandt? Eller

selv om man holder sig nærmere Jorden,

hvilket Fremskridt betegner de fra Dela-

croix?

Den, hvem en saadan Skepsis forstemmer,

faar trøste sig med, at Kunsten maaske lige-

som Nattergalens Sang og Stjernernes Tin-

dren kan klare sig „Fremskridt" foruden.

Men for den Art Ræsonnement var Im-

pressionismen ikke modtagelig, Fremskridts-

Ideen var bleven en Del af dens Væsen og

kunde som saadan ikke fraviges, det syn-

lige Fænomen, der var dens Fane, kunde

ikke heller svigtes, og da Grænsen for haand-

gribelig Virkelighedsskildring var naaet, var

der, da enhver aandelig Bestræbelse paa For-

haand var udelukket, intet andet Objekt for

dens Fremskridtstrang end Kunst-Formen. I

organisk Sammenhæng med Impressionismens

hele Væsen maatte det saa blive Formens

„Frigørelse", mod hvilken den saa rettede

sine Bestræbelser. Dog ogsaa Formens „Fri-

gørelse" var et Maal, ikke noget Ideal, og

derfor viste der sig ogsaa her en Grænse.

Uomtvistelig er baade kunstnerisk og per-

sonlig Frihed Goder, men ubegrænset til-

maalt er de Gift for saavel menneskelig som

kunstnerisk Kultur. En Hersker maa vel

have fuld Frihed til at herske, men ikke

ubegrænset Frihed, saa han vælger sin Hest

til Konsul. Et Parlament maa have fuld

Frihed til at give Love, men ikke til at

bryde Love, en Personlighed Frihed til at

følge egne Love, men ikke egne Luner.

Oftest formuleres Fordringen om „Frihed"

slet ikke, og i saa Tilfælde er det en ganske

umoralsk og meningsløs Fordring. Thi Fri-

hed er jo i og for sig slet ingenting. Ordet

Frihed uden Følgcord er som et enieii uden

efterfølgende elhr, et hiuule uden efterfølgende

0^. Det er som med Ordet Lov, man kan

faa Lov til at gaa i Vandet, faa Lov til at

gifte sig, men man kan ikke faa Lov ganske

abstrakt — for det er noget Vrøvl. Og

ganske paa samme Maade er det med Fri-
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hed, selv om det ikke udtrykkelig siges, maa

der underforstaas noget, man ønsker Frihed

til, Frihed til at gaa i Skjorteærmer, Frihed

fra Arbejde, Frihed for at betale Skat.

Vist oftest ganske naivt forestiller de, der

fordrer Frihed, sig Friheden i Skikkelse af

et tøjret lille uskyldigt hvidt Lam, der intet

andet vil end hoppe frit rundt mellem Mar-

kens Blomster — Friheden, siger de, er den

ikke alle Menneskebørns naturlige og helligste

Ret, den paa en Gang uskyldigste og bil-

ligste F'ordring ? Hvor grum er dog ikke den

Tyran, der vil formene nogen dette guddom-

melige og kostelige Gode?

Sjeldent siger imidlertid Frihedsapostlene

hvad det er, de vil have Frihed til. Ganske

vist kan Fordringen om Frihed være et baade

retfærdigt og uskyldigt Forlangende — men

Fordringen om abstrakt Frihed er hverken

rimelig eller uskyldig.

Frihed til at strejke paa Vand- og Elek-

tricitetsværker, Frihed til at kaste Bomber i

Musæer og Domkirker er paa ingen Maade

uskyldige Forlangender. — En abstrakt For-

dring om „Frihed" indeholder logisk en

Fordring om Frihed til alt og Frihed fra

alt — og dette er sandelig intet mindre end

Anarki — . Det lille hvide uskyldige Lam

viser sig saaledes ved nærmere Eftersyn at

være selve Ulven i Forklædning.

Impressionismen begyndte fornuftigvis be-

skedent, med den selvfølgelige Fordring om

Frihed til at se selv, se med egne Øjne.

Sikkert har de Lærere eller de Akademier,

der forholdt deres Elever denne Frihed , om

de nogensinde har eksisteret, været baade

grumme og uforstandige Tyranner. Mange

har de næppe været, og om denne selv-

følgelige Frihedsfordning havde været Im-

pressionismens eneste, var den slet ingen

Kampstilling kommen i. Men af Fremskridts-

feberen, der rasede i dens Organisme, voksede

og myldrede der, hurtig som en Bakterie-

kultur, en Verden af Frihedsforlangender,

som fra Aar til Aar, for hvert Billede, der

blev malet, drev den videre og videre, saa

den tog sig flere Friheder, løsrev sig, fri-

gjorde sig, emanciperede sig og unddrog

sig den ene efter den anden af Kunstens

uskrevne Love. der trods alt er uforander-

lige, fornuftige og liensigtsmassige som Na-

turlove: men for Impressionismen var de

kun taabelige Fortidsvildfarelser, som den

bekæmpede som uværdig Tvang og Aag.

Derfor blev det af Impressionisterne og

deres Forkæmpere prist som Bedrift at

fremtræde uden Formgivning, som moralsk

Mod at gøre Billeder uden Komposition, som

Overlegenhed at male uden Tegning, uden

Lys og Skygge og med Farven raa fra Tuberne,

det hele uden Mening og Menneskeforstand.

Fuldstændig har Impressionismen naaet

Formens Frigørelse. Sandhedens og Harmo-

niens Love har den sat ud af Kraft, Liniens

og Formens Anordninger har den ophævet.

Lysets og Stemningens kongelige Reskripter

har den annuleret, og Kompositionens

Tyngdelov har den brændt paa Torvet, alle

menneskelige og guddommelige Love har den

givet en god Dag, Bunden har den naaet.

Grænsen af Mulighederne.

Fortsættes Impressionismens „Fremskridt"

og Udbreden uhindret, vil den — før Nihi-

lister og Anarkister har naaet deres Utopi:

Statens Opløsning, Ejendomsrettens Afskaffelse,

Domstolenes Ophævelse — gennemføre sin

Kunstens Opløsning, dens Udslettelse og Til-

intetgørelse.

-^-^^J8Hf<=-
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DEN GRÆSKE MILITÆRLIGA
Af Dr, phil. R. Besthorn.

MANGE vidunderlige og mærkelige Be-

givenheder hariMenneskeslægten op-

levet i Sensations-Telegrammernes Tids-

alder, men den græske Militærligas Revolte

er dog noget ganske nyt, noget enestaa-

ende selv i Verdenshistoriens Annaler.

Da man i Midten af Juli 1909 erfarede, at

Athens Flaadekommandant havde over-

rasket en Del unge græske Officerer, der

holdt et hemmeligt Møde hos en Løjt-

nant Hadschimichalis for at drøfte Midler

til at tvinge Regeringen til at sørge for

Hærens Reorganisation, trak man paa

Skuldrene og haanede dette Tilløb til at

efterligne den ungtyrkiske Bevægelse;

men man kunde vanskeligt nægte, at de

overraskede græske Officerers Fordring

var saare berettiget og for saa vidt pa-

triotisk. Da der dernæst fremkom Med-

delelse om, at der i den græske Hærs
Officerskorps herskede stærk Misstemning

mod Prinserne og særligt mod Kronprin-

sen og den Maade, hvorpaa han som
Hærens Chef benyttede sin Indflydelse

paa Avancementsforholdene i Hæren,

fremtraadte den græske Officersbevægelse

i en mindre patriotisk Belysning, men den

fik samtidigt større Betydning paa Grund

af sin antidynastiske Karakter, Denne

Betydning fremtraadte paa en iøjnefaldende

Maade, da Theotokis den 20. Juli slap

Regeringens Tøjler, og da Kongen maatte

overlade Magten til Føreren for det stør-

ste Oppositionsparti i det græske Kammer,
Rhallys, der havde viist Sympathi for

Officersbevægelsen. Men den græske

Militærliga og dens Fører, Oberst Zorbas,

der selv var misfornøjet med Avancements-

forholdene, beredte dog den græske Na-

tion og dens Venner og hele Verden en

stor Overraskelse, da Zorbas Natten

mellem den 27. og 28. August samlede

Athens Garnison i Lejren ved Gudi uden-

for Athen, og uden Sværdslag opkastede

sig til Herre i Grækenland.

Militærligaen havde motiveret sit Pro-

nunciamiento ved en Proklamation, der

blev otTenliggjort den 27. August. Li-

gaen fremhævede, med klar Hentydning

til Kreta-Spørgsmaalet og det ungtyrkiske

Riges truende Holdning, at Grækenland be-

fandt sig i de vanskeligste Forhold, og at

det var blevet haanet og ydmyget, fordi

det af Mangel paa en kampdygtig Hær

og Flaade ikke kunde forsvare sine Ret-

tigheder. Ligaen forlangte, at der skulde

træffes energiske Forholdsregler for i Frem-

tiden at undgaa saadanne Farer, og ret-

tede „den inderlige Bøn til Herskeren og

til hans Regering, at de ufortøvet vilde

virke til hurtigt at rette alle Fejl i Admi-

nistration i Almindelighed, i Hærens og

Flaadens Administration i Særdeleshed".

For saa vidt havde Ligaen Ret, —
Patriotismens Ret. Den havde ogsaa Ret,

naar den skarpt fordømte Politikerne, der

havde forsømt Hæren og Flaaden. Til

Gengæld havde det følgende Afsnit af

Ligaens Proklamation et ret usmageligt

Præg af Egoisme og Hykleri. Ligaen

forsikrede, at den ikke tilsigtede at fjerne

Dynastiet eller at afsætte Kongen, hvis

Person var hellig for Ligaens Medlemmer,

og derefter rettede Ligaen det stærkest

mulige Stød mod Dynastiet ved at for-

lange, at Tronfølgeren og Prinserne „i

Dynastiets Interesse" skulde holde sig

borte fra al aktiv Tjeneste og Kommando
i Hæren og i Marinen.

Det var Hykleri, og det var menings-

løst. Endnu mere meningsløst var det,

at Ligaen opstillede et „Program for

Land- og Sø-Hærens Organisation", der

bl. a. krævede mindst 23 Millioner Francs
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aarlig til Hærens Organisation — og

overlod de Politikere, som Ligaen saa

skaanselløst fordømte, at ordne Enkelt-

hederne, ogsaa den ret umulige Opgave,

at skaffe Pengene. Til Slutning faldt

Militærligaen ganske ud af sin „bedende"

Rolle og afgav følgende truende Erklæ-

ring: „Militærligaen er bestemt paa, i

Tilfælde af, at man ikke skulde tage Hen-

syn til dens Begæring, ikke at vige til-

bage for nogen Hindring, hvorfra den

end maatte komme, som maatte kunne

bringe Ligaens patriotiske Foretagende

til at strande".

Havde Ligaens Ledere forset sig paa den

klassiske Anekdote om Damokles-Sværdet ?

Sikkert er det, at de brugte Ligaens

Sabel som et saadant Sværd, og den

Rolle i det mindste har Ligaen fastholdt

under hele den lange Krise, der har med-

ført saa mange vulkanske Udbrud uden

endnu at have ført til noget virkeligt

Resultat.

Ligaens Optræden var, trods dens for-

træffeligt anlagte og mærkværdigt godt

gennemførte Debut, saa meningsløs, at

den nye Ministerpræsident, som Ligaen

havde udvalgt og paatvunget Kong
Georg, Mauromichalis, umuligt kunde

undlade at forsøge paa at bevæge Li-

gaen til selv at paatage sig Løsningen

af den militære Del af dens Program.

Han „tilbød" Ligaens Fører, Oberst Zorbas,

Krigsministerens Portefeuille, men Zorbas

afslog Tilbudet med den velklingende,

men meningsløse Frase: „Jeg vil undgaa

ethvert Skin af at benytte den politiske

Officersbevægelse til min personlige For-

del".

Mauromichalis bukkede ærbødigt og

erklærede, at Ligaens Program ganske

stemmede med hans eget Program, og

den 29. August om Morgenen meddelte

Oberst Zorbas sine Tropper, at de havde

„sejret" — og sluttede sin Tale med et

„Leve Kongen!" Dette Leve blev efter-

fulgt af en Aktion mod Dynastiet. Kon-

gen maatte underskrive Dekreterne om
Kronprinsens og Prinsernes Afskedigelse,

og den 7. September forlod Kronprinsen

Athen for at drage til sin Svoger, Kejser

Wilhelms Rige.

Militærligaen havde sejret, og trods

de Ydmygelser, som var tilføjede Dyna-

stiet, ydede Kong Georg — der først havde

tænkt paa at abdicere, men efter indstæn-

dige Anmodninger havde opgivet denne

Beslutning— Ligaen sin loyale Støtte ; han

forlangte kun, at de forfatningsmæssige

Former skulde overholdes. Med Spæn-

ding maatte man nu afvente, hvad Li-

gaen vilde foretage sig; det blev snart

klart, at den ikke vilde eller kunde fore-

tage sig andet end at slaa paa sit Da-

moklessværd og forlange, at „Regeringen"

i et Nu skulde gennemføre dens allerede

paa Grund af Statskassens Pengemangel

uigennemførlige Fordringer, og den Rolle

har Ligaen vedblevet at spille med lige-

saa stor som unyttig Konsekvens og

Principfasthed.

Foreløbigt maatte man afvente, hvor-

ledes Sagerne vilde stille sig ved Kam-
rets Sammentræden den 3. Oktober, men
Ventetiden blev udfyldt med Agitationer,

der førte til et stort Folkemøde paa

Marsmarken den 27. September, paa

hvilket der blev vedtaget en Resolution,

som gik i Retning af Militærligaens For-

dringer — men protesterede mod visse

Skatter. Efter Mødet drog Folkemasserne

til Slottet. En Deputation overrakte Kon-

gen den vedtagne Resolution, og Kongen

svarede med en Tale, hvori han erklæ-

rede, at han ikke vilde lægge Hindringer

i Vejen for nogen Forholdsregel, der kunde

tjene til Nationens Fremgang, men atter

betonede, at Bevægelsen maatte holde

sig indentor Forfatningens Grænser. Da
Folkeskaren derefter begav sig til Mauro-
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michalis' Bolig, holdt Ministerpræsidenten

en Tale, hvori han fremhævede, at intet

kunde udrettes uden Anneens Medvirken.

Der fremtraadte her en tydelig Mod-

sætning mellem Kongens og hans — eller

rettere Militærligaens — Ministerpræsidents

Opfattelse. Der fremkom ogsaa Meddelel-

ser om, at Militærligaen var utilfreds med

Kongens Udtalelser og fandt, at Kongen

indirekte havde lældet en Fordømmelses-

dom over Pronunciamientoet af 27.—28.

August; men Zorbas indtog en forsigtig

Holdning. Ligaens Fører havde vistnok

faaet tydelige Vink om, at Stormagterne

eventuelt vilde skride ind; man havde da

ogsaa erfaret, at en engelsk Flaade paa 1

5

Skibe med 6000 Mand Landgangstropper

efter Pronunciamientoet havde viist sig

ved Piræus. Man fortalte desuden, at den

tyske Gesandt i Athen, Friherre v. Wan-
genheim havde ladet Mauromichalis vide,

at Kejser Wilhelm var bleven meget for-

uroliget ved Krisen i Grækenland, og

at Mauromichalis derefter havde afgivet

beroligende Forsikringer.

Den 3. Oktober aabnedes Kamrets

Møder. Alt gik tilsyneladende godt. Den

7. blev Regeringens Kandidat, Romas,

valgt til Formand med 119 Stemmer af

156. Det maatte anses for et godt Varsel,

og Kongen anerkendte dette Varsel og

støttede paa en iøjnefaldende Maade det

nye Kabinet. Den 9. Oktober drøftede

Kabinettet de nye Reformforslag, og Kon-

gen præsiderede for første Gang i mange
Aar i Ministerraadet.

Der blev efter Ministerraadet fra Athen

udsendt officiøse Erklæringer om, at der

var indtraadt en Bedring i Situationen.

Det var der til en vis Grad, og Kong
Georg handlede under de givne Forhold

klogt og loyalt, da han søgte at støtte

Kabinettet; men i Virkeligheden havde

Kongen stadig en meget pessimistisk Op-

fattelse af Situationen. Netop Dagen før

Ministerraadet modtog „Times'" Korre-

spondent i Athen fra en „Ven, der var

nøje fortrolig ned de i Hofkredsene her-

skende Anskuelser", følgende aabenbart

authentiske Meddelelser:

„Kongen tager denne sørgelige og

ulykkelige Periode med stor Resignation

og Taalmodighed. Fra den 28. August

har hans eneste Tanke og hans eneste

ønske været at handle i Landets In-

teresse og indenfor Forfatningens Græn-

ser. Hs. Majestæt har med den største

Bitterhed følt den Ligegyldighed og den

Utaknemlighed, som han har mødt

hos en Del af sine Undersaatter ; men

samtidigt er han rede til at lytte til

alle mulige Undskyldninger for deres

Handlinger. Den Pludselighed, hvor-

med Statskupet og Hærens Afmarche

fra Athen fandt Sted, gjorde Slaget dob-

belt haardt at bære, da det kom ganske

uventet. Kongen er paa det Rene med,

at der under Reformraabet har fremtraadt

og endnu paa mange Steder fremtræder

en udpræget antidynastisk Bevægelse,

om han end fuldt og tast tror, at Fler-

tallet af hans Undersaatter stadig be-

varer Troskab mod ham og hans Fa-

milie. Hs. Majestæt har lovet at stille

sig selv i Spidsen for en ægte Reform-

bevægelse, under den Forudsætning, at

den respekterer Forfatningen. Han er

paa det Rene med, at Reformen er nød-

vendig, men den maa tilvejebringes ad

forfatningsmæssig Vej."

Kongen beklagede sig bittert over, at

Magterne •— han sigtede vistnok særligt

til Clemenceau — havde givet ham Løfter,

som de havde brudt, med Hensyn til

Kreta. Kongen beklagede sig for Øje-

blikket særligt over den øjensynlige

Mangel paa Sympathi hos den engelske

Regering.

„Med Hensyn til Abdikation-Spergs-

maalet har Hs. Majestæt overvejet Sagen
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paa det alvorligste. Da han mener, at

Grækenlands Interesser og fremtidige

Velfærd er langt vigtigere end hans per-

sonlige Tilbøjelighed, har han foreløbigt

undladt at foretage dette Skridt. Man
har fra mange sider sagt ham, at hans

Abdikation vilde betyde Landets øde-

læggelse, og at den ringe Sympathi, som

endnu maatte findes hos Stormagterne

for Grækenland, vilde forsvinde med hans

Tilbagetræden. Kongen er nu bleven

Syndebukken for uopfyldte Løfter, han

bliver dadlet af sit Folk, fordi han ikke

er i Stand til at overtale eller tvinge

Magterne til at holde deres Ord, han har

Følelsen af, at han staar uden Sympathi

i Europa, og at han er Genstand for sit

Folks Ligegyldighed, og Kongen kan

endnu se sig nødt til at forlade Skue-

pladsen for 46 Aars Regerings Ardejde,

i hvilke han med Dygtighed har styret

et næsten rorløst Fartøj gennem oprørte

Farvande, og abdicere."

Det viste sig snart, at Kongens mørke

Anelser var begrundede. Netop i de

samme Timer, da det Numer af „Times",

der bragte Korrespondentens interessante

Meddelelser, blev trykt, foretog Militær-

ligaen et nyt Pronunciamiento.

Zorbas og en Del af de ældre Officerer

havde vistnok en ret klar Forstaaelse af,

hvor vanskeligt Reformværket var, men

der var blandt de yngre Officerer og

blandt de civile Elementer, der sluttede

sig til Reformbevægelsen, mange, som

mente, at det hele kunde ordnes ved

nogle Afstemninger i Kamret, og Ligaens

Organ tordnede mod „de politiske Kote-

riers Manøvrer".

I Virkeligheden skyndte Ministeriet sig

alt, hvad det kunde — mere, end det

kunde. Den 11. Oktober fremsatte Mini-

sterpræsident Mauromichalis sit Program

i Kamret, og derefter fremsatte Krigs-

ministeren en hel Række Lovforslag,

der svarede til Militærligaens Program.

Men „de unge Officerer" var alligevel

utilfredse, og deres Organ „Chronos"

bragte den 12. Oktober en ganske sinds-

svag Artikel, der udtalte „Patrioternes

Skuffelse over, at Kamrets Møde den

foregaaende Aften ikke havde ført til

noget Resultat", og erklærede, „at Kam-

ret var dømt af den offenlige Mening."

De unge Brushoveders Optræden havde

Følger, som de ikke havde ventet. Det

var tydeligt nok, at der herskede Splid i

Militærligaens Lejr, og de politiske Førere

fik derved Mod til at opponere mod Li-

gaens Optræden. „De Deputerede", sagde

Oberst Kumunduros i Kamrets Møde den

12. Oktober om Aftenen, „vil ikke vige

for Trusler". Oberst Zorbas greb atter

ind med al Energi; han samlede Nat-

ten mellem den 14. og 15. Oktober

sine Tropper i Gudi- Lejren. Ligaen

truede med at arrestere de mere frem-

trædende Politikere som Gidsler for, at

Kamret vilde skynde sig med at vedtage

de forelagte Reformlovforslag, og man
erfarede, at Ligaen tænkte paa at ind-

sætte en provisorisk Regering under en

civil Diktator.

Mauromichalis telefonerede om Natten

til Kong Georg, og Kongen kom tidligt

den næste Morgen — Fredag den 15.

Oktober — til Athen sammen med Prin-

serne Nikolaus, Andreas og Kristoffer.

Da Kongen af Ministerpræsidenten havde

erfaret, hvor kritisk Situationen var, er-

klærede Prinserne efter Kongens Ønske,

at de vilde opgive deres Stillinger i Hæren,

og Kongen bemyndigede Ministerpræsi-

denten til strax at meddele Kamret Prin-

sernes Beslutning og tilføje, at Prinserne

ventede, at Krigsministerens Forslag —
der ogsaa berøvede Prinserne enhver

aktiv Kommando — maatte blive ved-

tagne af Kamret. Militærligaen lod der-

efter de Deputerede vide, at de nu ikke
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mere maatte tale, men skulde handle!

De Deputerede vedtog i Taushed de

militære Lovforslag og derefter 23 Lov-

foi3lag i Løbet af en Time; men saa

beskjidte Ligaen de Deputerede for at

demonstrere ved denne Taushed og be-

falede dem at tale — kun ikke om de

militære Lovforslag. Kamret lystrede atter,

og de strænge Herrer Officerer syntes

endelig at være tilfredse. Saa begyndte

Athens „Foreninger", der hidtil havde

støttet Ligaen, at opponere mod Finans-

ministerens Forslag, og denne Opposition

gjorde aabenbart Indtryk paa Zorbas, der

vistnok ogsaa modtog nye alvorlige Ad-

varsler fra Udlandet. Zorbas udsendte

Erklæringer om, at den unggræske Be-

vægelse ikke var rettet mod Dynastiet!

De radikale Elementer i Militærligaen

vilde imidlertid ikke høre paa „Advarsler",

deres Fører, Major Symbrakakis, traadte

i Opposition til Oberst Zorbas, og disse

Elementer fandt Støtte hos de yngre

Marineofficerer, der lededes af Kaptajn

Typaldos, som havde spillet en fremtræ-

dende Rolle i August- Pronunciamientoet.

Typaldos tog Ledelsen, og det saa en

Tid ud, som om det skulde lykkes ham
at samle ikke blot de unge Marineofficerer,

der vilde „avancere" , men ogsaa de

unge Landofficerer under sin Anførsel.

Den 26. Oktober tilstillede han Regerin-

gen et „Ultimatum". Den 27. Oktober

var en kritisk Dag af første Rang, der

mindede om den 27. August, og de mange
Chiffertelegrammer, som Kong Georg den

Dag vexlede med sine Sønner og Slægt-

ninge, vidnede tydeligt nok om den al-

vorlige Situation; Kejser Wilhelm skal

have raadet Kongen til at begive sig til

Korfu for at afvente Begivenhedernes

Gang. Men i det afgørende øjeblik tog

Zorbas Parti mod Typaldos og stillede

sin Sabel til Regeringens Raadighed, og

da Typaldos alligevel skred til Revolu-

tion og besatte Arsenalet i Salamis, blev

han svigtet baade af de unge Landofficerer

og af den allerstørste Del af Søofficererne.

„Slaget ved Salamis", der begyndte den

30. Oktober Kl. 3^^^ endte efter 20 Mi-

nuters Kamp med en fuldstændig Sejr

for Regeringsflaaden og med Typaldos'

Flugt.

Grækenland var blevet reddet for et

nyt Pronunciamiento, men Gæringen

vedvarede. Typaldos blev en Folkehelt,

som Regeringen ikke vovede at røre ved,

og Zorbas maatte søge at hævde Mag-

ten og holde Militærligaen sammen
ved atter at indtage en udpræget mar-

tialsk Holdning overfor Kamret. Da Krigs-

minister Lapathiotis den 20. December

forelagde Kamret sit Hærlovforslag, op-

traadte han paa en meget udæskende —
rettere uforskammet — Maade mod Fler-

tallets Fører, Theotokis. Men „Politikerne"

havde atter faaet Mod ved den indre Splid

i Militærligaen, og Kamret gjorde Strike.

Zorbas samlede atter sine Tropper i

Gudi-Lejren, og Militærligaen optraadte,

som om den var Situationens Herre, og

forlangte, at Kamret skulde genoptage

sine Forhandlinger. Men Damokles-

Sværdet havde aabenbart mistet ikke saa

lidt af sin Tryllekraft. Da Zorbas vilde

paatvinge Kongen et af Militærligaen

dannet nyt „Forretningsministerium" —
en Fordring, der stærkt lignede Indførel-

sen af Militærdiktatur — erklærede Kon-

gen : „Saa længe jeg besidder Armeens og

Folkets Tillid, vil jeg ikke opgive min

Ret til at danne det nye Ministerium".

Zorbas anerkendte Kongens Ret til at

udnævne Ministrene, men erklærede, at

Ligaen i Betragtning af de kritiske For-

hold maatte gøre Krav paa at udøve

denne Ret, men Kongen svarede, at han

ved at give Afkald paa sin Ret vilde

krænke Forfatningen — og det vilde

han ikke.
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Militærligaen vedblev at indtage en

truende Holdning, og en afgørende Krise

syntes at være uundgaaelig. Men allerede

endnu samme Dag, Torsdag den 23. De-

cember, indtraf der noget ganske mærke-

ligt. Om Aftenen tilstillede Lapathiotis

Statstrykkeriet en Række kongelige De-

kreter, hvorved der blev udnævnt fire nye

Brigadegeneraler — blandt dem Zorbas og

Lapathiothis selv — 8 Oberster, 29 Ma-

jorer, 68 Kaptajner og 93 Premierløjtnanter.

Da Officerskorpset modtog Efterretnin-

gen om dette Masseavancement, opstod

der stærkt Røre i Militærligaen. En stor

Del af Officererne erklærede, at Officers-

korpset vilde blive udsat for stærk Kritik,

der under de daværende Forhold kunde

antage en farlig Karakter, og forlangte,

at Militærligaen skulde lade Lapathiotis

falde. Zorbas og hans Stab gav efter for

denne Fordring. En Skare Officerer be-

gav sig til Statstrykkeriet og sønderrev

de kongelige Dekreter, og allerede Kl. 10

meldte „Agence d'Athenes" : „Krisen er

i sidste Øjeblik bleven løst ved følgende

Forlig : Krigsministeren træder tilbage, Mi-

nisterpræsident Mauromichalis overtager

midlertidigt Krigsministeriet, og Deputeret-

kamret genoptager atter sine Møder."

„Forliget" bestod i Virkeligheden i, at

Militærligaens Ledere lod Lapathiotis falde

og derved gav Theotokis den Oprejsning,

som han forlangte. Lapathiotis-Atfæren

er endnu ganske gaadefuld; den sand-

synligste Forklaring er vel, at det var

Kongen, der med et klogt beregnet Skak-

træk havde fremkaldt den overraskende

Vending. 1 ethvert Tilfælde havde Militær-

ligaen for første Gang lidt et Nederlag,

dens Sværd blev holdt i Skeden ved Frygt

for Indblanding fra Udlandet — engelske

og russiske Krigsskibe krydsede stadigt

i de græske Farvande — , der herskede

Splid i Ligaen, og rundt om, navnlig i

Provinserne, viste der sig stærke og sta-
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digt voxende Misstemninger mod Ligaen.

Disse Misstemninger var da ogsaa vel grun

dede. Ligaens patriotiske Program, der

ingenlunde savnede Begrundelse, havde i

Begyndelsen revet Befolkningen med sig;

men da Ligaen ikke udrettede noget, blev

Befolkningen hurtigt træt af de stadige

Kriser, der trykkede Forretningslivet, og

Frygten for de nye store Skatter, som
Liga-Reformerne i ethvert Tilfælde vilde

paabyrde Landet, fik Overhaand over

Begejstringen for Reform.erne. Militær-

ligaens hele Færd var da ogsaa en Marche

paa Stedet, og dens Førere kunde umu-

ligt skjule for sig selv, at den vedvarende

Krise i ethvert Tilfælde vilde hindre Græ-

kenland i at faa det Statslaan, som det

nødvendigvis maatte have, hvis blot en

Del af Reformværket skulde kunne gen-

nemføres.

Zorbas nærede vistnok egenlig det

Ønske at afslutte Militærliga- Anarkiet;

men det gik ham, som det var gaaet saa

mange Oppositionsmænd og revolutionære

„Ledere" ; han var de misfornøjedes Fører,

altsaa maatte han følge dem. Han indsaa,

at han kun kunde hævde Magten ved at

bruge den ganske hensynsløst, og det

var han stadigt Mand for. Han besluttede

at tvinge Kamret og Ministeriet — Kon-

gen gik han uden om — til at underkaste

sig Militærligaens Villie ved en saa iøjne-

faldende brutal Optræden, at der ikke

kunde være nogen Tvivl om, hvem der

var Herre i Grækenland. Zorbas samlede

atter Tropperne i Gudi-Lejren, og Ligaens

Organ „Chronos" bragte en Artikel, der

erklærede, „at Ligaen nu vilde gøre et

sidste Forsøg paa, saaledes som Folket

og Kongen ønskede, at redde Grækenland

uden(!) at gaa udentor Forfatningens

Grænser". Den 31. December om For-

middagen Kl. 10 indfandt to Officerer sig

i Kamret med Breve til Theotokis og

Rhallys, hvori Zorbas forlangte, at Kamret
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skulde fortsætte sine Møder ogsaa i den

græske Juleuge ; Officererne meddelte

i en bj'dende Tone, at de kom tilbage

Kl. 2 for at hente Svar. Fra Kamret

begav de sig til Ministerpræsident Mauro-

michalis for at overrække ham en Ordre

fra Zorbas til at kalde Grækenlands di-

plomatiske Repræsentanter i Berlin, Wien,

Paris ogRom tilbage. TheotokisogRhallys

adlød. Mauromichalis søgte at gøre Ind-

vendinger, men det førte kun til, at Zor-

bas befalede ham at afskedige Indenrigs-

minister Triantaplyllakos, fordi han havde

udstedt en Koncession, som Ligaen mis-

billigede. Det blev dog Mauromichalis

for galt. Han svarede, at han ikke kunde

give noget Svar paa denne nye Fordring,

før han havde konfereret med sine Kol-

leger. Dette Svar medførte en Ordre fra

Zorbas om, at Indenrigsministeren maatte

forsvinde inden 24 Timer. Derefter tele-

fonerede Mauromichalis endnu samme
Aften til Tatoj og indgav hele Ministe-

riets Dimission. Kong Georg kom strax

til Athen, hvor han havde en Sam-

tale, der varede tre Timer, med Mauro-

michalis. Kongen opfordrede indtrængende

Ministerpræsidenten til at give efter, og

til sidst bøjede Mauromichalis sig for

disse Forestillinger og meddelte den 2.

Januar om Eftermiddagen Zorbas, at

Triantaplyllakos var traadt tilbage, og at

Finansminister Eutaxias midlertidigt havde

overtaget hans Portefeuille.

Militærligaen var tilfreds med Mini-

steriet. Oberst Zorbas sendte Minister-

præsident Mauromichalis Attest for, at Li-

gaen havde fuld Tillid til Ministeriet, og

lod atter sine Officerer og Soldater vende

tilbage til deres Garnisoner.

Krisen var endt, og Zorbas havde atter

viist, at han og Militærligaen havde

Magten i Grækenland. Men da en Del

af Kamrets Medlemmer forlangte Jule-

ferie, gav han efter. Mange Deputerede

fik under deres Ophold i Hjemmet

Beviser for, hvor upopulær Militærligaen

var bleven, og en Del af dem vovede at

trodse Ligaen. Da Kamret den 17. Ja-

nuar atter traadte sammen, var der ikke

modt saa mange Deputerede, at Kamret

kunde fortsætte Lovfabrikationen, og

den 19. Januar udsatte Kamrets Formand

Møderne.

De unge Officerer forlangte, at Ligaen

nu „skulde slaa løs", men Zorbas og

hans Stab fattede en ny Plan — eller

rettere, de akcepterede en andens Plan.

Den nye Mand, der optraadte paa Skue-

pladsen, var Prins Georgs tidligere Mi-

nister og Fjende, Kreteren Veuiselos.

Veniselos hadede Kong Georg og hans

Dynasti, og han lagde ikke Skjul paa

sine Følelser. Han kom den 10. Januar

til Athen for at foreslaa Militærligaen en

ny og ganske mærkelig Plan: Indkaldel-

sen af en Nationalforsamling for at fore-

tage en Forfatningsrevision.

Der var ingen, som kunde forstaa

Hensigten med Veniselos' Plan — først

senere opstod der Formodninger om, at

den energiske og dristige Mand i sit stille

Sind pønsede paa at benytte National-

forsamlingen til at opkaste sig til Diktator.

Ligaens Førere afviste da ogsaa Planen,

men Kammerets Obstruktion bragte dem
til at skifte Mening. Noget maatte der

gøres, og Zorbas mente vel, at Planen

om Nationalforsamlingen, der i ethvert

Tilfælde ikke kunde sammenkaldes strax,

skaffede Ligaen en Pusterum. Man ind-

vendte, at Kongen og Partiførerne vist-

nok vilde modsætte sig Planen, der stred

mod Forfatningen, ifølge hvilken en

Nationalforsamling kun kunde indkaldes

efter Beslutning af to efter hinanden

fulgende Parlamenter. Veniselos afviste

Hensynet til Kongens Villie ved den af-

fejende Erklæring, at Folkets Villie var

afgørende, og han foreslog Ligaen at
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vinde Partiførerne ved at love, at Militær-

ligaen vilde opløse sig, saa snart Kam-
meret havde vedtaget, og Kongen havde

underskrevet Dekretet om National-

forsamlingens Indkaldelse. Zorbas fulgte

Raadet, og det virkede. Kongen og

Ministeriet rejste Modstand mod Planen,

men da Partiførerne under en Konference

med Kongen udtalte sig for National-

forsamlingen, gav Kong Georg efter. Den

30. Januar gav han sit Samtykke til

Indkaldelse af en Nationalforsamling, og

samme Dag overdrog han efter Zorbas

Ønske Føreren for Kammerets mindste

Parti, Draonmis, at danne et nyt Kabinet,

i hvilket Militærligaens Fører, Zorbas,

tog Sæde som Krigsminister.

Dermed havde Militærligaens Fører selv

overtaget Ansvaret for Gennemførelsen

af de militære Reformforslag. Det betød

utvivlsomt en Bedring i Situationen, men
det varede ikke længe, før der kom en

ny Overraskelse — denne Gang fra

Kongen. Den 17. Februar erfarede man,

at Kongen havde telegraferet til sine tre

Sønner, der befandt sig i Udlandet, Kron-

prinsen, Prins Georg og Prins Nikolaus,

og anmodet dem om strax at komme til

Athen. Denne Efterretning fremkaldte

mange Gisninger. Den almindelige Me-

ning var, at Kong Georg tænkte paa at

abdicere og i den Anledning vilde af-

holde Familieraad. Militærligaen siges at

have havt en anden Opfattelse og at

have næret Mistanke om, at Kongen og

„Hofpartiet" paatænkte et Slag mod
Militærligaen, og denne Opfattelse var

maaske ikke ganske urigtig. Man havde

allerede den 14. Februar erfaret, at Ad-

miral Miaulis og de ældste Marine-

officerer den 5. Februar havde tilstillet

Militærligaen en Erklæring om, at

Flaadens Førere var bestemte paa at

beskytte Kongen og forsvare Forfatningen.

Man erfarede den 23. Februar, at Ge-

neral Smolenski, der under den ulykke-

lige Krig med Tyrkiet havde erhvervet

sig stor Popularitet, havde erklæret, at

han og Generalerne Simbriski og Kumun-
duros samt andre Land- og Søofficerer

mente, at det var paa Tiden at hidføre

Ligaens Opløsning.

Militærligaens Chef, Krigsminister Zor-

bas, trak Forstærkninger til Gudi-Lejren

og holdt den 18. Februar Revue over

sine Tropper, og da Ministerpræsident

Dragumis derefter anmodede Kongen om
at standse Kronprinsen paa hans Rejse

til Athen, gav Kongen efter, og Kron-

prinsen, der var naaet til Brindisi, vendte

om og tog til Paris. Men der havde

vist sig en ny Sabel, som syntes skikket

til at holde Liga-Sablen i Skeden, Veni-

selos selv raadede Ligaen til Maadehold,

og Veniselos- Krisen var formelt over-

staaet, da Kammeret den 3. Marts ved-

tog Forslaget om Nationalforsamlingens

Indkaldelse med 150 Stemmer mod 11

Stemmer.

Der syntes at være kommet Ro i

Sindene, og baade Kronprinsen og Kongen
udtalte sig ret forhaabningsfuldt om
Situationen. Men endnu har Militærligaen

ikke vist noget Tegn til at ville opløse

sig, der hersker atter Gæring i Liga-

Lejren, og i Thessalien er der udbrudt

en ret alvorlig Bondebevægelse.

Da Militærligaens Diktatur endnu ikke

i de syv Maaneder, der er forløbet siden

Zorbas' August-Pronunciamiento, fuld-

stændigt har ødelagt Grækenland, kan

der vel endnu næres Haab om dets Gen-

oprejsning. Det Haab knytter sig dog

kun til Kongen. Militærligaen har kun

forstaaet at tilrive sig Magten, ikke at

bruge Magten, og Militærligaen maa for-

svinde fra den politiske Skueplads, før

der kan blive Udsigt til at standse An-

arkiet og atter indføre ordnede Forhold

i Kong Georgs Rige.
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Frøen.
Nu kommer Trækfuglene hjem, og op

af Jorden titter et Mylder af Planter, der

knoppes og grønnes, — dem alle, baade

Fuglene og Planterne, er der Nok om at

besynge og lovprise, men hvem siger Vel-

kommen til Frøerne I og dog er de vel værd,

at man husker ogsaa paa dem.

Jeg har seet Flere end Een væmmes, naar

det er hændt dem, at en Frø eller en Tudse

har krydset deres Vej ; men jeg kender Smaa-

børn, der tværtimod jubler og finder dem
søde, ja En ved jeg, der sneg sig til at

kysse dem paa Snuden, naar hun troede, de

Voxne ikke saa det. Jeg antager, at det,

der tog hende fangen, var Dyrenes Øjne,

og det er ikke umuligt, at hun ogsaa i

andre Henseender hos Frøerne fandt smukke
Lighedspunkter mellem Dyr og Mennesker.

For Mange er der i hvert Fald en Lighed

og det langtfra en stødende. „Sikke daar

og vinger!" (o : sikken de staar og svinger!)

udbrød en lille Pige, da hun en Maidag

for første Gang stod og saa paa en bølgende

Kornmark, og et Øjeblik efter, da jeg viste

hende en Frø, der sad ved Stien, (den første

Frø, hun i sit Liv saa) sagde hun med glad

Betoning: „Sikke bitte Hænder!" — Hvad
Foraarsdagen bød hende, undrede hende.

Først var der i Forundringen en egen

Alvor, — nemlig saa længe hun stod over-

for det helt ukendte, den bølgende Kornmark

;

men saa erstattedes Alvoren af en munter

og kærlighedsfuld Følelse, da hun hos det

hende fremmede Markens Dyr gennem en

fremmedartet Iklædning mægtede at se noget

Kendt, og hendes Udraab betød, at hun
følte Glæde ved at evne dette. Derfor

var det, at hun i Dyret saa Noget, der var

hende tiltalende. Ogsaa • jeg finder Frøen

med „de bitte Hænder" Opmærksomhed
værdig. Ogsaa den er en Foraarets Bud-
bringer, og den har tilbragt Vinteren under

nok saa sælsomme Forhold, som Trækfuglen

har det.

For det er sælsomt at være indrettet saa-

ledes, at Ens Blodvarme synker samtidig

med Luftens Varme. Saaledes har vi det

jo ikke selv. Hvadenten vi færdes i Sommer-
varmen eller i Vinterkulden, producerer vi

inde i os den samme meget ho:c Varme, og
den kan ikke kendelig forandres, uden at vort

Liv staar i Fare. En Frø derimod har om
Sommeren en Temperatur, der kun er indtil

et Par Grader højere end Vandets, den svøm-

mer i, og naar Vinterens Kulde kommer,
kan Blodet i Frøens Aarer, ja i dens Hjerte,

om saa skal være, fryse til Is, uden at det

kan siges, at den er død. Candidat M. M.
Lund, der bedre end nogen Anden har ud-

redet disse Forhold, og hvis Iagttagelser vi

derfor maa gaa ud fra som Kernen i det,

vi kan sige om Frøernes Vintertemperatur,

fortæller, at først fryser Frøens Tæer, der-

efter bliver Benene aldeles haarde, og Huden
stivner. Skærer man Dyret op, finder man,

at mellem Huden og de stenhaarde Muskler

ligger der et Lag af flade Iskrystaller, Ind-

voldene er omgivne af Is, Hjertet er inde-

sluttet i en Sæk af Is, det er selv en ube-

vægelig Isklump, og Tarmene er opfyldte af

Is. Gennemskærer man en Laarmuskel, skin-

ner de fine Iskrystaller frem overalt i Væ-
vene og dog — dødt er Dyret ikke: Bliver

Veiret saaledes, at Frøen langsomt, f. Ex. i

Løbet af 3 eller flere Timer kan blive op-

tøet i en Temperatur af nogle faa Grader,

lad os sige 5 eller derunder, vil først Bag-

benene begynde at sitre lidt, saa vil man
efterhaanden kunne se Hjerteslaget, naar det

er bleven stærkt nok til at kunne ses ude-

fra, og endelig vil man kunne bemærke Aande-

drættet.

Dersom alt dette ikke er forunderligere,

end at en Fugl rejser til Ægypten og hjem

igen, saa ved jeg ikke, hvad der overhovedet

er forunderligt ! Skulde den frosne Frø pliid-

selis; blive udsat for stærk Varme, saa vil

den uvægerligt dø; men Reglen vil jo ogsaa

være den, at enten Frøen ligger paa Bunden
af en Dam, eller den ligger i et Jordhul, saa

vil dens Optøning gaa langsomt for sig.

Det er almindeligt, at man om Foraaret

finder store Mængder af døde Frøer i Damme
og Grøfter. Jeg mindes f. Ex., hvorledes

en Dam, der nu forlængst er opfyldt og

derefter gjort til Underlag af Huse ude paa

Nørrebro, i den Retning har givet mig rige-

ligt lagttagelsesstof. Ude i Dammens lette

Krusninger kunde man de tidlige Foraars-

morgener se de brune Frøer svømme livligt om-

kring, men Vandet i en Grøft, der kom fra de

dengang endnu existerende Lersø-Pytter bragte

ustandseligt P>o Lig med sig. De stammede
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fra indefrosne Dyr, der døde, ikke just fordi

de selv frøs iiaarde, men fordi Isen omgav

dem fra alle Sider og trykkede dem ihjel.

Det er er. bekendt Sag, at Isen indtager et

større Rumfang end det Vand, hvoraf den

er dannet. Naar derfor en Frø befinder sig

i en Hulhed, der er inde i Isen og denne

Hulhed omsider helt opfyldes af Is, trykkes

Frøen overmaadc stærkt, og dette Tryk

bliver ødelæggende for den. Man kunde nu

spørge, hvorfor den da ikke ogsaa ihjel-

trykkes, naar det, der er inde i dens

Legeme, ellers fryser til Is ; og paa dette

Spørgsmaal giver Candidat Lunds Undersø-

gelser et smukt Svar

:

Naar Frøens Legeme begynder at føle

Kulden meget stærkt, udskilles der af dens

Væv Vand, og dette aflejrer sig imellem

Musklerne og Indvoldene og nær under

Huden. Disse Vandmasser kan fryse til Is,

uden at denne ved sit Tryk bliver skæbne-

svanger for Dyret, fordi der paa de Steder

er god Plads til Udvidelsen, især er jo Hu-

den løstliggende og kan taale en ret stor

Udspiling indefra.

Under en langsom Optøning, bliver der

Tid til, at Vævene kan opsuge den udskilte

Væskemængde, og derfor kommer hele Lege-

met igen til at fungere normalt; men under

en hurtig Optøning, finder denne Genoptagen

af Væsken ikke Sted, og Vævene mister da

deres Liv.

Forunderligt er det, at Storken llyver de

tusinde Mile bort og dog ei alene længes

hjem til Jens Persens Tag eller til Lyngby
Kirke men ogsaa virkelig fitider hjem ; men
forunderligere synes det mig, at Frøen ligger

paa Bunden af en Mose eller i et Jordhul

og har i sit Hjerte en Varme paa een Grad

eller to eller det, der skulde synes at være

Døden selv, har Is derinde, og dog ikke er

virkelig død. Var det ikke, fordi Folk

regner den til Krybet, til det Stygge, saa

vilde de sige: Et bedre Symbol paa det

opvaagnende Foraarsliv har vi ikke!

/\. c. Morlensfii.

Dersom Døden ikke var —
Det kunde lyde som et Paradox, at der-

som Døden ikke var, var der heller ikke

Liv; og dog er det saaledes, at der mellem

Væsenernes Tilblivelse og deres Tilintetgørelse

findes et ganske bestemt Forhold, uden hvilket

alt vilde se anderledes ud paa vor Klode.

Ligesom denne selv, følgende Udviklingens

Lov, en Gang — om 2 5, 30, 100 Millioner

Aar eller maaske endnu senere, hvem ved

det? — vil være en mørk, isdækket og

ubeboet Planet, der kredser omkring en ud-

slukket Sol, vil ogsaa Livet her paa Jorden

i langt hurtigere Grad gennemløbe den Ud-

vikling, der er det tilmaalt. Det organiske

Livs nuværende Forplantningsevne frembringer

en Mængde Arter og Individer, der kun ved

en haardnakket indbyrdes Kamp paa Liv og

Død er i Stand til at sikre sin Tilværelse

en kortere og længere Tid. Men herigennem

og ved den Lysning i Rækkerne, der frem-

kommer ved Sygdom og Alderdomssvækkelse,

fremkaldes en Art Regulator for Livsvirksom-

heden, der ogsaa er højst fornøden; thi op-

hørte denne Udligning mellem Tilgang og

Afgang (Fødsel og Død) selv kun i et for-

holdsvis kort Tidsrum, vilde alle levende

Organismer formere sig saa stærkt, at Jor-

dens Overflade efter faa Forløb Aars ikke kunde

afgive Plads til alle disse levende Væsener,

og det Jorden omgivende Luftlag vilde blive

en saa fast sammenpresset Masse af Fugle

og Insekter, at end ikke en Solstraale for-

maaede at trænge igennem.

Paa Grundlag af mangfoldige Forsøg og

Beregninger over Formeringsevnen hos de for-

skellige levende Væsener kan man fremskaffe

en Maalestok, der er benyttet til det føl-

gende Fremtidsperspektiv af et fortsat Liv

uden Død. Og saa taler vi endda slet ikke

om de mikroskopiske Dyreformers enorme

Formeringsevne, men kun om Dyreformer af

forholdsvis højere Orden.

Et enkelt Individ af en Bladlusart kan

saaledes i Løbet af en Dag frembringe 25

ICfterkommere, Andendagen er Antallet af

direkte Efterkommere efter den første enkelte

Bladlus 25X25 eller 625, Trediedagen

625X15 eller 15,625, Fjerdedagen 15,625

X 25= 390,625 o. s. fr. I 1 884,: dræbtes

der paa Oen Cypern alene 256 Billioner

Vandregræshopper. Tænk, hvad dette Tal

kunde være blevet til, om de alle havde

levet og formeret sig videre. Kn Husflue er

i Løbet af en Sommer Stamfader til 20

Millioner andre Fluer; i den femte Sommer
vilde dette Tal vokse til

3,200,000,000,000,000,OCO,000,000,OGO,

000,000,000
Kabiiauens Rogn indeholder — fra Fiskens

3die Leveaar — 8 a 9 Millioner Æg aarlig,

--^ 451



Natur og Videnskab

hvilket efter 3 Aars Forløb, naar de unge

Kabliauer blev forplantningsdygtige, vilde give

40 Billioner Dyr alene af 1 Stamfader. P^n

saadan Forplantningsevne vilde, om den blev

almmuelig, lægge Skibsfarten ret generende

Hindringer i \'ejen.

Mange Fuglearter lægger som bekendt flere

end 2 Æg i Yngletiden, de fleste indtil 8.

Forudsatte man, at et Fuglepar ynglede 4

Gange i 1 Aar og hver Gang udrugede 8 Æg,
saa vilde Efterkommerne af dette ene Fugle-

Saafremt et Par Ravne og et Par Duer uhindret havde
vilde Resultatet i Løbet af 7 Aar være 10

par i Løbet af 1 5 Aar beløbe sig til 2

Billioner.

Selv Elefanten, der paa Grund af sin lang-

somme Forplantning kun forekommer i et

forholdsvis ringe Antal, og som først er

forplantningsdygtig i sit 30te Leveaar, og

indtil den bliver 90, bringer dog Tallet op

paa 15 Millioner i et Tidsrum af 500 Aar,

naar man regner med 6 direkte Efterkommere.

Hvad det organiske Liv alt i alt formaar

at yde, uden at man ser noget Tegn paa

Aftagen, viser følgende Tal : Hollænderne

nedsalter og eksporterer aarlig 624 Millioner

Fisk, og ved New Foundland indfanges

aarlig 300 Millioner Kabliauer. Naturforskeren

Piazzi-Smilh traf paa en .Skibsrejse i 1857

Nord for de kanariske Øer en Medusesværm,

der dækkede Havet i en Omkreds af 60

Kilometer, hvad der for Overlladelaget alene

vil sige det samme som 22 5 Millioner Enkelt-

individer. Meduserne fortæres i udstrakt

Grad af de større Havdyr, og paa den

anden Side fortærer Meduserne selv i Mil-

lionvis af smaa mikroskopiske Dyr — Ud-

viklingens Kredsløb.

Ogsaa Planterne formerer sig med rivende

Hastighed. Der findes saaledes en Bulme-

urtart, der aarlig alene af een Plante ud-

kaster 10,000 Frø. Hvis alle disse 10,000

Frø spirede, vilde disse være nok til i Løbet

af 5 Aar at dække vor Jords 144 Billioner

Kvadratmeter Fastland med et uigennem-

trængelig Vildnis.

Og nu Mennesket selv —

?

Dersom den ad

statistisk Vej ud-

fundne Regel , at

Menneskets Subsi-

stensmidler forøges

i almindeligt arit-

metisk Forhold (1,

2, 3, 4, 5, 6 osv.),

medens Formerin-

gen foregaar efter

geometrisk Fremad-

skriden(Kvadrattal

:

1, 2, 4, 8, 16, 32

osv.), er rigtig, vil

efter et Tidsrum af

2 Aarhundreder Be-

folkning og Subsi-

stensmidler forholde

sig til hinanden som
256 til 9, efter 3

faaet Lov at formere sig,

Mill. Fugle.

Aarhundreder som 4096 til 13, og efter For-

løbet af 2000 Aar— altsaa et Tidsrum, der

svarer til det Antal Aar, der er forløbet

efter vor Tidsregnings Begyndelse — vil

Forholdet overhovedet ikke mere kunne be-

regnes . . . dersom Doden ikke var —
Men heldigvis toregaar Livet i Naturen

paa en lidt anden Maade end her beskrevet.

De lavere staaende Dyreformer tjener til Føde

for de højerestaaende. Det er stedse den

stærkeres Ret, der i Kam.pen for Tilværelsen

bliver den afgørende, den svagere, der bukker

under. Og Naturen selv regulerer automatisk

Livsformernes Udvikling derved, at hver

Organisme har sin bestemt tilmaalte Levetid,

der kun yderst sjelden overskrides, men der-

imod oftere ikke engang naas. Ringe Mod-

standsevne, vSygdom for det enkelte Individ,

Pest og Soter for hele Folkeslag, i Forbindelse

med Krige, Naturbegivenheder (Jordskælv,

Storme) og isolerede Ulykkestilfælde bidrager

hver for sig i lige Grad til Opretholdelsen af den

nødvendige Ligevægt i Naturens Husholdning.
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INDTRYK FRA FORAARSUDSTILLINGERNE
Af Sven Lange.

I
en særdeles læseværdig, men noget dog-

matisk Afhandling om Impressionismens

Opstaaen og Forfald *) skildrer Hr. Harald

Slott- Møller i dette Tidsskrifts Aprilhefte

Impressionismen som „Livefs Kunst", —
dens Rige er „hele den levende, den

synlige, den haandgribelige Verden. Dog

kortlagt som den er, kendes dens Grænser;

men udenfor den er der uendelige ikke-kort-

lagte Verdener : Ideernes og Fantasiens Lande,

Sjælens Riger, og her hersker den øvrige

*) Øjensynligt paavirket af Ruskin.

Kunst, den, der ikke er inkorporeret i nogen

Retning".

Hvis man vilde lægge denne Synsmaade

til Grund for en Betragtning af vore For-

aarsudstillinger, — hvis man med den i sin

Bevidsthed vilde søge efter Arbejder, der

kunde repræsentere begge disse to Kunst-

opfattelser, vilde man paa Charlottenborg kun

finde en enkelt bevidst Forkæmper for „Sjæ-

lens Kunst" — Hr. Slott-Møller selv; og som

bevidst Forkæmper for „Livets Kunst", for

Impressionismen, fandt man næppe en eneste.

Paa den frie Udstilling er derimod begge
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Opfattelserne repræsenterede, — her rører

Tidens Modsætninger sig med dybere Virk-

ning.

Men Charlottenborg -Udstillingen er stadig

et underligt „lukket Land", — og iaar er

den det mere end nogensinde før. Dens

Publikum synes endnu væsentligt at bestaa

af pæne, gamle Damer, der nusser omkring

N.V. Dorph: I Willumsens Atelier.

langs Væggene og kigger sig de „kønneste

Stykker" ud ; engang imellem køber de et,

der kan slaii til deres broderede Sofapuder

derhjemme. Og man har det Indtryk , at

Pluraliteten af dens Kunstnere bevidst eller

ubevidst arbejder med dette Publikum for

Øje; de maler med Smag og Dygtighed, de

ejer ofte en udpræget koloristisk Sans, —
men Livel skyer de og I-'diiliisieii har de al-

drig kendt.

En vis Sclvfornøjcthed lyser ud fra alle

disse Vægge . . . Men man stanser dog nu

og da og bliver opmærksom.

Harald Slott-Mollers Udstilling virker som

en Illustration af hans Kunstteorier, — navn-

lig er hans Tnrkfugle et helt Paradigma-

billede. Han véd nøjagtig, hvad han vil

have frem i sin Kunst, — og det er der

skam ogsaa altsammen her. Ide findes i

Billedets Motiv, Fantasi i dets Kolorit, Sjal i

dets Staffage, — det drypper formelig at

Poesi. Alligevel synes man

egentlig, at han skriver

bedre, end han maler.

Han kan overbevise ved

sin Pen, — men et Bil-

lede som dette giver ikke

Betragteren Overbevisning

om andet, end at en

Maler skal omgaas for-

sigtig med sine Teorier.

Giver han for mange al

dem Udtryk i sin Kunst,

modvirker de gærne hans

Hensigter.

Tag til Sammenligning

en Mand som N. V.

Dorph. Ogsaa han har

sine Teorier paa rede

I laand , ogsaa han ar-

bejder i udpræget bevid-

ste Formaals Tjeneste.

Men han formaar at un-

derordne dem sin Kunst,

— han formaar det i en

saadan Grad, at han, takket være denne Sam-

mensmeltning af menneskelig Kultur og kunst-

nerisk P'ormsans har skabt Udstillingens be-

tydeligste Værk, — dens eneste virkeligt be-

tydelige : I IJ'llliiiiisi'iis AlcVwr.

Allerede Kompositionen er ypperlig. Dorph

har ved at kopiere Willumsens Strandbillede

fundet en saa lystindrende Baggrund, som

han næppe selv havde kunnet give : den

fremhæver hans Modellers Skikkelser paa helt

monumental Vis og den flatterer hans egen

lidt tørre Malemaade. Han har frit kunnet

give sig hen i den l-'ølelse af Beundring for
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sin Model, der

præger Billedet

med saa megen

Skønhed og saa

megen Alvor.

Noget af den-

ne Beundring l'or

Modellen synes

ogsaa at have

fulgt ham, da

han malede sit

Portræt af Hr.

J. C. Christen-

sen, — men her

har den forhin-

dret ham i at

givenogenegent-

lig Karakteristik

af Mennesket.

Politikerens

Underfundighed

burde være skil- Einar Hein: Portræt af l'hv. llojcsteretsjustitiarius C. V. Nyholm

dret med en tilsvarende Underfundighed af gur. Han betragter dem

Kunstneren, —
saa at Portræt-

tet, uden at væk-

ke Forargelse,

kunde pryde

Hjemmet i Hee.

Ogsaa Michael

Ancher kender

denne Beundring

for Modellen,

men hos ham er

den i høj Grad

blandet med Vel-

vilje og Fortro-

lighed. I hans

Voddragcrc er det

mere selve Slid-

det, han beun-

drer, mere alle

Fiskerskikkel-

serne en bloc, end

den enkelte Vi-

omtrent paa samme

Sigurd Wandcl; MorgeiimaaltiU.
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Augii

Maade som Mols (og navnlig Philipsen)

betragter deres kære„Kretur", naarde por-

trætterer dem , — og Modellerne synes

her som hist at fornemme Velviljen og

føle sig behageligt berørt af den.

Hos Fru Anna Ancher er Beundringen

for Modellen tilsat med ømhed i det

skønne lille Billede, hun har malet af

sin Moder. Den sluttede Komposition,

de enkle, slørede I'arver, selve Ansigtets

Bleghed og lukkede Træk skænker Bil-

ledet et let Drømmeskær, hvorigennem

det levende Udtryk anes som en Skæl-

ven.

Denne udprægede, menneskelige For-

trolighed med Emnet mærkes ogsaa hos

enkelte af de yngre Kunstnere paa en

saadan Maade, at den trænger Billeder-

nes artistiske Egenskaber noget i Bag-

grunden. Saaledes hos Frederik Lange

i hans Dohhellportræt, hvor hans Sønnc-

følelse og hans Faderfølelse for de to

Modeller strømmer sammen til en sjæl-

den fortrolig Virkning, — og hos Johannes

Glob, hvis Portrat af en ung Pige er malet

eller ligesom dissekeret med en Blanding af

Ubarmhjertighed og Ømhed.

Men hermed er vi kommen ud over, hvad

Udstillingen rummer af menneskelig Værdi, —
og de artistiske Værdier staar sandt at sige

ikke højt iaar.

I Holsøes og Ilsteds Interiører svinder Figu-

rerne mere og mere ind til at blive Staffage,

— og Billederne bliver, trods alle deres ma-

leriske Raffinementer, efterhaanden ubehagelige

i Virkningen, fordi de er saa pretentiøst op-

fattede og saa ufriskt behandlede. Et Portræt

af Gerda v. Kohl er ejendommeligere end disse,

men viser samme Tendens til at forvandle den

menneskelige Skikkelse til en malerisk Valør,

der kun skal virke i Harmoni med det om-

givende Stof: her tager hele Portrættet sig ud

som et Gobelin. Og selv en Mester som Her-

man Vedel synes iaar at være kommet under

Indflydelse af disse Tendenser. Hans Por-

Viggo Madsun : Portricl al Maleren llolsoe.
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træters Holdning ejer vel den samme Alvor

og Kraft som tidligere, — men i deres Ko-

lorit spores visse Ejendommeligheder, der

kunde tyde paa, at de var malede mere for

Baggrundens Skyld end Raggrunden for

Svend Hammershøis Kunst foran sig er man

allerede næsten helt ude i Farimagsgade.

Hans Træers Drømmen, hans lille, underlige

Barnebilled, der er saa oprindeligt opfattet,

at man kunde tænke sig det som det første

Anna Ancher: Portræt af min Moder.

deres. Og hans Danserinder er kun Farve-

studier, der ikke kan danse.

Med Einar Heins lille Portrat af C. V.

Nyholm, der er saa levende opfattet og saa

ypperligt malet, er vi atter ud over det rene

Artisteri; Sigurd Wandels fint elskværdige,

lysfyldte Interiører bringer Stemninger, der

faar En til at tænke paa Clements og Finds

Billeder paa den frie Udstilling, — og med
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Billede af et Menneske, Kunsten havde skabt,

— fører En langt bort fra Kongens Nytorv.

Strax i den frie Udstillings første Sal

taler de tre prøvede Mestre Zahrtmann, Joa-

kim Skovgaard og Willumsen til Betragteren

m.ed den Myndighed, som deres Ry giver

dem, — den første ved sit: Siruensee og Ka-
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roliiw MUhildc ved Diviiiiimr Sojic Mnoda-

Iciics Lio, den anden med sin Altertavle:

Hxnkii finder Laiiniicl, den tredje ved sit:

To sv.cvcndc Diriioc. Alle tre Billeder fjær-

ner sig saa langt som vel muligt fra det,

som Slott-Molier kalder Livets Kunst; de to

sidste er endogsaa udprægede Repræsentanter

Herman Vedel: Danserinde.

for den Sjælens Kunst, den Fantasiens og

Ideernes Kunst, som han kæmper for.

Willumsens Billede bærer Undertitlen: En

Moders Syn, — og dermed er det mystiske,

det immaterielle givet som en bevidst Hen-

sigt fra Kunstnerens Side. Men tillige synes

denne Betegnelse at skulle tilkendegive, at

de to svævende Drenge er en Vision, som

han har hørt beskrevet af en anden eller

maaske tænkt sig til, — men i hvert Fald

en, som han ikke selv har haft. Og saa-

ledes virker ogsaa Hilledet: Drengene svæver

eller iler gennem Luften, omgivet af en blaa-

farvet Sky, med en klar Stjernehimmel som

Baggrund; de presser begge en Finger ind

mod Munden, sagtens et mystisk Tegn paa,

at de maa tie der, hvor de nu er, — eller

skal det betyde et Fingerkys til Moderen?

Man staar uvis overfor Billedets Fortolk-

ning, — thi hvis det ikke

var forsynet med disse

forskellige mystiske At-

tributer kunde man tro,

det forestillede to nøgne,

IvidendeDrenge, der sprin-

ger ud af en Havbølge.

Willumsens udpræget pla-

stiske Maade at male

paa har givet hele Bil-

ledet en mere materiel

Karakter, end en Vision

ret kan være tjent med.

Alligevel virker det smukt

og særegent som Bud

fra en stort anlagt Per-

sonlighed.

Heller ikke Skovgaards

Altertavle giver helt den

V^irkning, som Kunstne-

ren har tilsigtet. Muligt

er den malet efter et op-

givet Motiv, — men

lojerligt er det i alt

Fald i vor Tid at vælge

den Art Symboler til

(Jpbyggelse, der kun har naaet en inderlig

og naiv Betydning i Oldkristendommen. Den

er i snævreste Forstand malet for en Menighed,

for en lille Skare Mennesker, der føler Skrif-

tens Billedsprog saa levende i sig, at de

rent umiddelbart omskriver Symbolet, mens

de betragter det. For Kunstneren selv har

det maaske ogsaa haft denne omskrevne Be-

tydning, mens han malede det, — men

Verdsligheden bevæger det ikke paa anden

Maade end som et koloristisk vellykket Ma-

leri. Skovgaard har dog ofte tidligere haft
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CndlrcJ I 'hristcnscn \"fil S.iitfd;

Viggo Pedersen: Udenfor Porta Fiorentina.
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Magt til at drage selv Skeptikere ind i en

Extases Hvirvel, — og hvilken anden Op-

gave har vel den religiøse Kunst i vore

Dage?

Ogsaa i Zahrtmanns historiske Billede er

det fortrinsvis Koloriten, der fængsler, —
men hvor er ikke ogsaa Billedets Stoffer, og

der kommet noget underligt tilfældigt i hans

historiske Billeders Virkning. Han gør sine

Studier over de Tider, han vil skildre, men

det er som om de Træk, han vælger til at

give dem Liv, mere slaar og imponerer ham

selv, end de overbeviser og tilfredsstiller Be-

tragteren. Denne Gang er det den lille tykke

Kr. Zalirtmann: Struensce og Karoline Mathilde ved Dronning Solic Magdalenes Lig

særlig dets Metaller — Sengens Guld, Krone-

bærerens Messing — ikke underdejligt givne!

Jeg tror, man kunde lede hele den samtidige

Kunst igennem uden at finde Mage til Virk-

ning, — man maattc vist helt tilbage til

Rembrandt, hvis „Joseph og Potifars Hustru"

i Berlinergalleriet ejer det samme dybe Tryl-

leri i Gengivelsen af Metallernes Glans.

Men det „historiske" i Billedet interesserer

ikke meget. Siden Zahrtmann har sluppet

sin Eleonore Kristine, som han elskede, er

Dronnings Ridebuxer, som det har moret

ham at stille frem i demonstrativ skarp Be-

lysning. Man kunde have ønsket, at han

snarere havde ofret sin Kraft paa at skildre

det sjæleligt erotiske Sammenspil mellem hende

og hendes Galan, som den dramatiske Situa-

tion fordrer. Nu virker det dødt.

Medens disse tre højt betydelige Repræ-

sentanter for Ideens, Fantasiens Kunst saa-

ledes iaar af forskellige Grunde ikke helt

har naaet deres Hensigter, — om end altid
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Indlrijk fra ForaarsLidstillingerne

Joakim Skovgaard : Hyrden linder Lammet (Altertavle).

mere end Slott-MøUer selv med sine Tra'k-

fugle, — lyser Livets Kunst, Impressionismen

friskt og sejrrigt rundt om fra denne Udstil-

lings Vægge, hvor Ungdommen dominerer.

Den er ikke fix og færdig, — hvordan

kan Ungdommen være det? — men den

sejrer over det færdige med samme Ret som

den, hvormed Skitsen kan sejre over det

fuldførte Arbejde. Den er dristig i sine

Valg, skarp i sit Blik, rap paa Næverne,
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Aksel Jørgensen : Dansen.

modtagelig og følsom trods al sin ydre

Larm.

Den oprindeligste Begavelse er uden Tvivl

den ny Mand, Aksel Jørgensen. Han aabncr

sin Udstilling med et helt Fanden-i-voldsk,

men forresten ikke videre behageligt Portræt

af /-//•. Taiidlccgc Folier A. Ruben, — der

„tilhører Hr. Tandlæge Ruben". Det synes

at være vore unge Maler-Geniers Skæbne

at blive protegeret af vore Tandlæger: I sin

Tid blev Vilh. Hammershøi opdaget og op-

født af Hr. Alfred Bramsen, — nu bliver

Axel Jørgensen bestilt og købt at Hr. Volter

A. Ruben. iJet er fortræffeligt. Dr. Ruben

burde for sin egen Skyld ikke hænge dette

Portræt op i sit Venteværelse, men hvis han

iovrigt folgcr sin Protege med

samme Interesse som den, hvor-

med I)r. Bramsen har fulgt sin,

vil han inden lang Tid kunne

gnide sig i Hænderne: det er en

frugtbar Kapitalanbringelse. Hvis

Aksel Jørgensen holder hvad han

lover, vil han med Tiden blive

en Proletarskildrer i Rang med

Rafl'aelli.

Forelobig giver han kun Kon-

turen af, hvad hans vidunderligt

indtrængende Øjne opdager i

den skumle Verden, han vil skil-

dre. Han maler Interiører fra

Forstadens Kipper og Smaavarie-

téer, i hvis skidne Halvlys for-

hutlede Skikkelser bevæger sig

omkring som Skygger ; nogle

triste Pigebørn samler sig fry-

sende om et gammelt Klaver for

at prøve; et ubeskriveligt Men-

neskepar staar tæt sammenklyn-

get og danser „Buledans". Bil-

lederne virker med en vis tung-

sindig Ironi, som svarer til den,

der giver Forfatteren Chr. En-

gelstofts Proletarskildringer saa

sært et Præg.

P. R. Bøyesen er Proletarmaler;

hans Billeder fra Nørrebro er mindre ejen-

dommelige end Jørgensens, men de er lige

saa ægte. Disse fattige Baggaarde, disse

øde Veje fra Byens Udkanter, blege og graa

under den visne Vintersol, giver Armodens

Banaliteter netop saa farveløse som de er, —
men ogsaa Malemaaden i disse Billeder er

lidt forknyt. Saa sandfærdige de er, mang-

ler de den Gnist af Poesi, der lysei op i

Aksel Jørgensens Kunst.

Viggo Madsen udstiller et Mylder af Skit-

ser: Portrætter, Blomstermalerier, Interiører,

Studier fra Land og By — alle levende og paa-

gaaende, dristigt satte op, — de Heste dog noget

skæmmede af en altfor usoigneret Pcnselføring.
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JmUrijU fra Fomarsudsiillingerne

Ogsaa Sigurd Swane maa slaas med sin

Pensel; for ham er Faren, at den skal løbe

løbsk. Han kan give noget helt mislykket,

som det store og pretentiøse : Figurer i et

Landskab, — men han kan med sine hur-

tige og skarpe Strøg trylle et Ansigt frem,

der funkler af Liv, og han kan med sine

kalejdoskopiske Farvehvirv-

ler skabe Dybder af frodig

Natur. Han er et stort Ta-

lent.

Skiilpliiirii hertillands er

noget af en Abnormitet, —
vi har ingen naturlige Be-

tingelser for at kunne skabe

den. Vort Stemningsliv

føler sig fortroligt med

Farvcvirkninger, vore Fan-

tasier former sig ikke pla-

stisk. Skulpturen er en

Importartikel.

Vi har med god Vilje

og med adskillig Smag

efterlignet, hvad vi har set

de andre gøre, og vi bliver

ved dermed hvert Aar, —
med lidt mere Held eller

med lidt mindre.

l'aa Charlottenborg er

alt iaar lige til Husbehov.

En Prinsesse, — en kal-

kunsk Hane, — en Dan-

serinde, — en Elefant-

unge, — en Væddeløber.

Og nogle Smaagrupper : En

Moder med sit Barn, —
Børn, der græder — en

Mand, der spiller Fodbold,

— en Soldat, der kysser

sin Kæreste. Mere indtræn-

gende, mere levende og ka-

rakterfuldt end det øvrige

er Augusta Finnes Portræt-

buste af I"ru Anna Mantzius.

Blandt de frie Billedhuggere or der unæg-

ligt højere til Loftet. Der er maaske endda

altfor højt, for saavidt som de Drømme, der har

besjælet den betydeligste af dem, ikke har kun-

net faa Plads i det døde Materiale, der har

staaet til lians Raadighed, men er flygtet ud i

det uendelige Rum, hvor vi ikke kan følge dem.

Rudolph

Tegner:

Jordbunde
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Indtryk fra Foraorsiidslillingerne

Rudolph Tegner udstiller sin mægtige Mar-

morblok: Jordbundet. Ja, Blokken har han

haft. Men hans Fantasier flyver allevegne

om, baarne af hans Stemninger, hidsede af

hans Ønsker. Skal han udnytte dem pla-

stisk, bliver det ad Omveje, i en tillært

Form. Og i tolv Aar hugger han løs paa

dette Stenbjerg, der langsomt og modvilligt

omskaber sig til at give et Slags Udtryk for

hans Drøm. Det bliver jo ikke det, som

hans fanatiske Kunstnervilje har villet, det

bliver det, som hans Haandelag har kun-

net give: en Afglans i Stenen af hans store

Vision.

Langt mindre betydelig er Hansen Jacob-

sens store Gruppe: Tiden og Mennesket, —
en kølig og eftertænksom Allegori, smag-

fuldt formet, skabt som Udtryk for den of-

ficielle Opfattelse af Livets Udfoldelse gen-

nem Tiderne.

Men mest Naturfølelse er der i Kai

Nielsens Marmorfigur : en lille Pige. Han

har ikke givet mere end han har villet, og

ved sin Kunsts Forening af primitiv Op-

fattelse og oprindelig Formsans har han

fængslet adskillige dekadente Naturbørn blandt

Publikum. Han er en Barbar. Men hans

Kunst ejer det Præg af Sensualisme, som

ellers er dette Aars Udstillinger fuldkomment

og bittert berøvet.

Kai Nielsen: lin lille l'igc.
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Første Præmie i Novellekonkurrencen.

MIRAKLET
Af Niels Hoffmeyer.

— — — Og engang om mange Aar

skal Du faa Lov at læse dette. Naar

jeg er en gammel Kone med graa Haar

og ligger og skal dø, og Du og lille

Harriet, der til den Tid er stor og

maaske selv har Børn, staar ved min

Seng og holder min stakkels magre

Haand og stryger mig over Panden.

Alle de Aar maa Du styre Din Nysgær-

righed. Saa egenkærlig er jeg, saa helt

forandret, at jeg ikke vil undvære en

eneste Smule at Din Forundring, af Din

Glæde over mig i disse Dage. Og hvis

Du straks fik at vide, hvordan Din Hu-

stru blev den, hun nu er, hvordan hun

vaagnede af sin to Aars Søvn ved Din

Side og slog Øjnene op paa Dig, nye

øjne, saa er jeg bange for, at Du ikke

som jeg vilde takke den Skæbne, eller

det Tilfælde, som vækkede mig. Det

var en ejendommelig Aarsag og en un-

derlig Virkning.

Det er nødvendigt at minde mig selv

og Dig om, hvordan det gik til, at vi

blev gift. Har Du, som jeg, nogensinde

tænkt paa, at vi ikke som mange andre

har en bestemt Dag, vi kalder vor For-

lovelsesdag? Saa langt jeg kan huske

tilbage, har jeg betragtet Dig som den,

jeg skulde giftes med. Det var bestemt

fra vor Barndom, og Du kom ikke som

en Storm over mig. Naar jeg tænkte

paa Dig, følte jeg ingen Hjærtebanken,

og naar jeg mødte Dig uventet, steg

Blodet mig ikke op i Kinderne. Det var

med ringe Forbavselse, jeg fandt Dig

hos mig Morgenen efter vort Bryllup.

Der var ikke sket andet end en Slags

Forskydning i vor Fortrolighed, ingen

Gave, intet Offer, bare en fuldbyrdet

Nødvendighed. Og denne rolige Fuld-

byrdelse fortsattes gennem de to Aar til

nu. Jeg fandt Dig hyggelig, opmærksom,

opofrende. Du var en stor, dejlig Dreng,

jeg kunde være god imod, en iMand, der

var hele mit Venskab værd, og som jeg

havde lille Harriet sammen med. Men
jeg følte Dig ikke. Naar Du ikke selv

fortalte mig det, vidste jeg ikke, om Du
var bedrøvet eller glad, jeg saa ikke

Dine Øjne, jeg vidste kun, de var der.

Du var en stor, hyggelig Selvfølgelighed.

Nu bag efter, mens jeg sidder her og

hvert Øjeblik er ved at falde i Afmagt,

naar jeg tror, at det er Dig, der stikker

Nøglen i Entrédøren, forstaar jeg det

ikke. Efter Gud ved hvor mange Aars

Forløb har jeg Hjærtebanken som en

ung Pige før sit første Stævnemøde.

Og jeg ved, at naar Du kommer, saa

er Dine øjne store og forundrede og

fulde af Taknemlighed, Du begriber

ikke Din lille varme Hustru, Du forstaar

ikke hendes Kys og hendes Hænder om
Dine Tindinger og de vildfarende smaa

Fingre i Dit Haar. Du tror paa Æven-

tyr, men Du er glad. Og hvorfor egent-

lig nogensinde, selv om mange Aar, for-

tælle Dig, hvad jeg først maatte ud i,

før jeg kunde finde ind til dette Livets

Æventyr for os?

Jeg tror, der er mange Kvinder, der

har det, som jeg havde det. Mon ikke

Ægteskabet tit er saadan, baade for dem,

der gifter sig selvfølgeligt og for dem,

der gifter sig nødvendigt. Hvis ikke

mit Tilfælde var et saa farefuldt Eks-

periment, vilde jeg ligefrem raade alle

saadanne Ægtemænd til at forsøge det;

men med Forsigtighed. 1 de fleste Til-

fælde vil det vist ikke være vanskeligt

at finde en Sigurd i Nærheden.
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-= Miraklet

Ja, det var Sigurd. Du skal vide det

altsammen. Jeg har ikke Spor af Sam-

vittighedsnag, men det var ham. Om
jeg ikke ved , naar jeg første Gang saa

Dig, saa ved jeg paa Dag og Time,

naar J?aii kom ind i vort Hjem. Han

var saa underlig ny for mig, han lignede

Dig ikke paa et eneste Punkt, og oprin-

delig var det vist derfor, jeg kom til at

tænke paa ham. Dig forstod jeg jo saa

godt. men ham maatte jeg anstrænge

mig for at komme til at begribe. Og
hver Gang jeg begreb en eller anden

Ting hos ham, følte jeg det som en lille

Sejr. Og en skønne Dag forekom alle

disse smaa Sejre mig som Hemmelig-

heder, jeg havde med ham. Det var

farligt, for derved blev han ligesom lidt

af mig selv, lidt af en Nødvendighed for

mig.

Sigurd er Din Ungdomsven, Du ved

ligesaa godt som jeg, hvordan han er,

eller Du vidste det allerede dengang jeg

ikke kendte ham. Han er den højtdan-

nede Dilettant, den æstetiske Dagdriver,

Manden uden Pathos. Og hvor kunde

han ikke være underholdende, naar han

uventet ringede paa om Aftenerne og

satte sig hos os, hans Samtale syntes

overlegen og retfærdig, fordi han i Vir-

keligheden ikke havde noget Standpunkt.

Men bag det skøntformede Ydre anede

man en Understrøm af Livslede, som

æggede ens Medlidenhed. Aah, dette er

farligt for en Kvinde.

Du kan se, jeg har tænkt paa ham
og slet ikke demt ham helt galt. Man
skulde tro, at dette lidet smigrende Por-

træt af ham i min Fantasi havde gjort

mig forsigtig. Men der er en Ting ved

ham, som Du ikke kender. Han havde

et Anstrøg af Kynisme overfor Kvinder,

kun et Anstrøg under en bestemt faroii

(le parler, der gjorde den unge Kvinde,

som netop sad overf(jr ham, baade

angst og tryg. Det faldt aldrig denne

Kvinde ind, at hun ligesom blev drevet

af en mild Vind imod ham. Han forstod

at give hende det Indtryk, at det var

hende og ikke ham, der gav. Hun troede

at hun, og maaske kun hun, virkede paa

ham. Dette forløste hende. Hun op-

dagede Egne hos sig selv, som hun ikke

kendte. Men hun befandt sig i en skæbne-

svanger illusion. Han saa jo over og

bag hende, betragtede, vurderede, vejede

— og greb til.

Du vil senere finde det er mærkeligt,

at jeg ser ham paa Afstand, saa klart

og uhildet. Men husk paa, at alle disse

Opdagelser var mine smaa Sejre, som

hver for sig smigrede min Forfængelig-

hed og som jeg derfor uafbrudt slog

fast. Og én Ting til maa Du huske.

Jo flere Nederlag Jiaii led i mit Om-
dømme, des mere paakaldte han min

Omsorg. Og hvad er vi smaa, ubetyde-

lige Kvinders Sjæleliv andet end Om-
sorg.

Saadan gik nu lang Tid. Mine smaa

Opdagelser blev lidt efter lidt til Oplevel-

ser, og min Trang til Omsorg gik lige-

saa umærkeligt over fra Lideform til

Handleform. Jeg er vis paa, at Sigurd

holdt af mig, og jeg tør tro, at han hol-

der af mig endnu, hvor han er. Men

for ham var Kærligheden et Kunststykke,

et saa omhyggeligt og køligt forberedt

Kunststykke, at jeg ikke mærkede Stig-

ningen fra det første uendelig fine og

kunstfærdigt nænsomme Kærtegn til det

øjeblik, da hans stærke Sanser som

usynlige Varmestraaler ramte mig rent

legemligt. Jeg vidste ikke af det, naar

jeg sad med ham i Haanden. Det var

hverken mærkeligt eller beskæmmende

for mig. Og da han blev dristigere

endnu, saa jeg ingen Dristighed i hans

Fremskridt. Han narrede mig til sig,

Plet for Plet.

i
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Miraklet

Stakkels Du, som skal læse dette og

spørge Dig selv, om jeg da var saa langt

borte tra Dig. Nej, jeg havde Dig lige-

som i et Rum for sig, der var godt af-

laaset. Jeg følte mig tryg ved Tanken

om Dig. Ja, Du vil aldrig kunne forstaa

det; men ikke et øjeblik havde jeg ond

Samvittighed for Din Skyld. Det kom
vel ogsaa af, at han, Sigurd, aldrig talte

til mig om Kærlighed. Dengang i hveri

Fald ikke. —
For nu kommer det, som jeg vil kalde

mit Ægteskabs Mirakel. I ethvert Ægte-

skab maa der paa et eller andet Tids-

punkt ske et Mirakel. Følelserne for-

andrer Karakter i Tidens Løb og fordrer

ved given Lejlighed en hensigtsmæssig

Tilpasning for Fremtiden. Men ikke alle

Mirakler er saa mærkelige som mit. Det

skete i omvendt Orden.

Sigurd begyndte pludselig at tale om
Kærlighed. I Begyndelsen kun flygtigt,

spøgefuldt. Men stærkere og stærkere.

Han tvang mig tilsidst til at tænke saa-

danne Tanker tilende, som jeg knap no-

gensinde havde strejfet. Han sagde

mange kloge Ting om det, og hans Ar-

gumenters Veje bevægede sig som i en

Spiral ind imod et Centrum. Han sad

jo tit alene med mig i den Tid. Du
var tillidsfuld og optaget paa Dit Bib-

liotek.

Da var det, der aabnede sig en Ver-

den for mig, som jeg ikke kendte. Den
var fuld af smaa Sansninger, smaa Ener-

veringer, smaa Haab og smaa Skrig.

Jeg var uden indvendig Sammenhæng,
tankespredt og fjærn i det Ydre. Husker

Du, at jeg rødmede over de ubegribe-

ligste Ting, over et tilfældigt Navn med
en tilfældig Klang, over et eller andet

Blik hos Dig eller en Bevægelse, der

langt borte fra ligesom slog ned paa

min Hud?
Nej, Du mindes det ikke, Du saa det

467

ikke. Du kunde jo ikke vide, at noget

nyt efter saa lang Tids Forløb var kom-

met imellem os, og Du var tilfreds med

det gamle, fordi Du ikke huskede det

anderledes. Men havde Du vidst, hvad

der foregik med mig, da var Du blevet

angst som jeg.

Jo, jeg blev angst. Det var endelig

glimtet ned i mig, at jeg bedrog Dig,

men jeg vidste ogsaa, at det var for sent

at vende om. Jeg troede, jeg elskede

Sigurd, for alt dette maatte jo være

Kærlighed. Jeg havde ikke andet Navn

til det. Og dog havde jeg jo ikke gjort

det sidste Skridt.

Men den Dag kom, da det skulde ske.

Jeg var uden Vilje. Alt det, han havde

vakt hos mig, syntes jeg, at jeg skyldte

ham, og kun ham. Det var hans Ejen-

dom. Ingenting hjalp. Jeg talte med

flere Stemmer inde i mig selv, jeg be-

viste og modbeviste. Men den Dag, det

skulde ske, stod jeg alligevel paa det af-

talte Klokkeslet udenfor hans Dør og

turde ikke ringe paa. Han maatte selv

hente mig ind. Han maatte tørre mine

Taarer bort med sit Lommetørklæde.

Han havde gammel italiensk Aleatico i

høje, slebne Glas, han havde alle de

Raffinements paa sit Bord, som Du vist

kender bedre end jeg, og han var saa

hensynsfuld, saa tilbageholdende, næsten

formel. Du ved ikke, hvor opfindsom

han var, for at undgaa selve Em-

net. Kun én Gang berørte han det og

sagde med en Stemme, der ikke lignede

ham:
— Jeg ved saa sikkert, at Kærlig-

hedens Væsen ikke er Triumf, ikke Be-

siddelse, men denne Dirren i Forventnin-

gen. Selve Lyset er en Dirren.

Jeg saa forundret paa ham og vaag-

nede til Bevidsthed. Jeg kunde betragte

ham. Han var paafaldende bleg og lige-

som tør i Munden, naar han talte. Hans
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Miraklet

Hænder dirrede svagt. Var det af For-

ventning ?

— Blev Du bange? spurgte han.

Nej
,
jeg blev ikke bange. Jeg følte

mig snarere lidt skuffet. Modtog han da

ikke det Offer, jeg med saa megen Sjæle-

kvide havde samlet sammen til ham ?

Jeg blev flov og forlegen og sagde

dumme Ting. Var det da bare i Ordene,

han var stærk, og kunde han da være

uvidende om den Verden, han havde

vakt tillive i mig? Var den hans Ejen-

dom, eller havde han ingen Ret over

den? Jeg skammede mig.

Men pludselig mandede han sig op.

Han forstod vel sagtens, at han var

inde paa et galt Spor. Jeg saa paa

hans Ansigt, at han energisk bestemte

sig til at begynde forfra fra et nyt Ud-

gangspunkt, og han fik sin rolige, af-

klarede Mine paa. Han begyndte at

tale, langt borte fra Emnet. Vi satte os

i Sofaen. [Men efterhaanden, med denne

kunstfærdige Evne til umærkelig Stig-

ning, hvormed han havde daaret og

ægget mine Sanser, lod han sine Ord

faa Magt. Han kom mig nærmere og

nærmere, jeg følte mig svag, Blodet ban-

kede i mine Tindinger. Hans Ansigt

var mig ganske nær.

— Lad mig se Dine øjne, sagde han.

Dette øjeblik, netop dette øjeblik kommer
aldrig igen.

Men da var jeg reddet. I et lynsnart

Sekund vendte mine Tanker tilbage. Det

sved i mig som efter et Piskesmæld.

Hele min skælvende, blottede Længsel

var et Moment for ham. Jeg var nøgen
uden Hensigt. Aah, det var saa inder-

ligt, vamlende meningsløst.

— Blev Du virkelig bange? hørte jeg

ham sige.

Nej — nej — jeg blev ikke bange,

jeg blev nøgtern. Jeg lagde mig bag

over i Sofaen og lo, saa at Taarerne

randt mig nedad Kinderne. Eller maaske
var det Graad.

Hvis Du kan forestille Dig Sigurd i

den Situation, saa vil Du vide, at den

ikke virker flatterende paa ham. Der

maa være en Art af Mænd, hvortil han

hører, hvis Magt over Kvinder beror paa

deres Opførsels uangribelige Sammen-
hæng, en Slags Forførerkunstens indre

Logik. Denne Sammenhæng var bristet

for ham, han hang og svævede med
begge Ben i Luften, og det er ikke

nogen forførerisk Stilling for en Elsker.

Han forsøgte baade det ene og det andet,

stammede og blev latterlig. Og paa det

Tidspunkt.

Jeg takker Sigurd paa mine Knæ og

vil være ham taknemlig Resten af mit

Liv, fordi han blev latterlig paa det

Tidspunkt. Inden det var for sent.

Bagefter har Kvinder vist ikke Blik for

det latterlige hos deres Elskere. Men nu

var alting forgæves for ham. Jeg har

Medlidenhed med ham, naar jeg tænker

paa, hvad han forsøgte. Han prøvede

klodsede og direkte Hentydninger, han

nedværdigede sig til lyriske og tragiske

Forestillinger, der vakte baade min For-

bavselse og Kulde. Stakkels Sigurd —
lyrisk og tragisk.

Sigurd var blevet en uhyre Menings-

løshed for mig. Og jeg selv en Gaade.

Da jeg gik hjem efter en fra min Side

meget hjærtelig Afsked, var jeg saa op-

taget af at raade den Gaade, jeg selv

var, at jeg forvildede mig i Gader, hvor

jeg aldrig før havde været. Mine Ben
gik og min Hjærne arbejdede. Hvis dette

"yC; jeg havde følt, ikke var Kærlighed,

og det kunde det jo ikke være, hvad var

det da? Jeg havde en underlig Fornem-

melse af en Ting i mig, som pludselig

var blevet hjemløs, som var opstaaet

med Hensigt og i Forbindelse med en

anden Person, der nu var borte. Var
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denne ny Ting en Ulykke? Ja, det

maatte være en Ulykke. Jeg var meget

fortvivlet. Jeg skammede mig. Hvor

var de Tider dog lykkelige, da jeg kun

havde Dig og ingen Uro; min Uskyldig-

heds -Tid , kaldte jeg den. Og med en

pludselig Styrke saa jeg Rækkevidden af

det Bedrag, jeg nær havde begaaet mod
Dig og vort Hjem, ja, som jeg havde

begaaet. Og den nye Ting i mig, den

hemmelige Verden af Tanker maatte for

enhver Pris undertrykkes og lægges bort.

Om Muligheden heraf tvivlede jeg ikke

et øjeblik i denne Stemning. Jeg stak-

kels uvidende.

Jeg tror ikke. Du husker mig denne

Aften. Du kunde jo ikke vide, at jeg

havde forandret mig, og Du var den

gamle trofaste, opofrende og venlige.

Men jeg skal sige Dig, hvad der skete.

Det var det, at Du pludselig saa paa

mig. Min Uro, mit stakkels hjemløse

Indre maa have ramt Dig ad hemmelige

Veje og Du opdagede med ét, at jeg

sad der.

— Hvor Du ser bleg ud , sagde Du.

Hvor Du maa være nervøs; nu har Du
tre Gange kommet Peber paa det samme
Stykke Skinke, og Du afskyer ellers

Peber.

Det lød ikke af stort, vel? Men det

var usædvanligt. Og bagefter, inde i

Dagligstuen, saa Du atter paa mig med
Dine kære, opmærksomme Øjne og sagde

— og Gud ved, hvorfra Du fik det:

— Jeg tror virkelig, at Kvinder som
Du har Trang til megen ømhed. Du
maa rigtignok være Skæbnen taknemlig

for Dit Ægteskab.

Og straks efter tænkte Du ikke mere

paa den Ting. Du gik ind til Dig selv

og Din Personalhistorie og Dine Me-

moirer.

Men mig lod Du tilbage i Dagligstuen

med min landflygtige Omhu og med Din

sidste Ytring siddende i mit øre. „Kvin-

der som jeg", havde Du sagt, og troede

Du virkelig, at mit Ægteskab naa.

Du vidste jo ikke bedre. Hele Natten

laa jeg vaagen og lyttede til Dit Aande-

dræt, og da Dagslyset begyndte at krybe

ind gennem den store Trekant mellem

Gardinerne og Vindueskarmen, lagde jeg

Hovedpuden tilrette i en stor Klump un-

der min Kind, saa at jeg bekvemt kunde

ligge og se paa Dig. Du lignede en

slumrende Bjørn, en godmodig Bjørn,

der endnu ikke havde smagt Menneske-

kød, men som havde store Tænder og

brede Labber og et vildt, endnu ikke

vækket Rovdyrinstinkt. Hvem der kunde

vække det.

Den næste Dag var jeg meget forundret

over, at jeg hele Formiddagen længtes efter

Dig. Tænk, jeg som aldrig i den Tid, vi

havde været gift, havde fundet det Spor

af mærkeligt, at Du gik og kom hjem, jeg

talte nu Timerne, og jeg stod i Vinduet

og saa Dig komme gaaende henne paa

Gaden. Jeg havde aldrig vidst, at Du
gik saadan , at Du kom saadan ind ad

Døren og tog saadan paa mig, og kys-

sede mig saadan. Jeg lagde en helt ny

Betydning i alt, hvad Du foretog Dig, i

alle Dine Bevægelser og i Dit Blik.

Nu mindes Du nok, at jeg om Efter-

middagen pludselig satte mig tæt ind til

Dig og begyndte at tale om en Kur,

jeg havde genneingaaet , og om mange

andre mærkelige Ting, som Du slet ikke

begreb. Men jeg saa jo godt, at der

tændtes et Lys langt bagude i Din Sjæl,

som flakkede, men som blev stærkt —
stærkt. Dine øjne blev varme. Du var

ikke mere den, der sad ved Siden af

mig, fordi det nu engang skulde være

saadan. Du var blevet en ny Mand.

Du tog min herreløse Sjæl i Besiddelse.

Du og jeg saa hinanden for første

Gang.
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Naar Du læser dette, vil Du forstaa

det. Du vil endelig faa Svar paa det

Spørgsmaal, der sad og vuggede i Dine

øjne i disse Dage. Du turde ikke spørge;

fordi Du var bange midt i Din Storm af

Lykke. Du var en stor stærk Mand,

der maatte overgive sig til sig selv —
og til mig. Men hvis var Skylden?

Hvem havde egentlig Skaberretten til vor

nye Lykkes Land? Vidste Du vel, at

det var en fremmed Mand? Men hvor

er det velsignet ligegyldigt, hvem det

var.

Dette var mit Ægteskabs Mirakel.

Fordi jeg ingen Samvittighed havde,

var jeg uskyldig. Og der er en Gud

for de uskyldige. Han lod det ske saa-

dan, at en klog Mand bragte en Kvinde

til at ta'iike paa Kærlighed, vækkede

hende og gjorde hendes slumrende Sjæl

modtagelig. Hun vakte hans Haab og

narrede ham. Men en skønne Dag

mødte denne Kvinde Manden, der lod

hende føle det, den anden havde be-

skrevet, og høstede Frugterne af hans

møjsommelige Arbejde. Saa underlige

kan Livets Veje være for de uskyldige.

Og saa sælsomt skønne.

Jeg er lykkelig, jeg elsker hele Ver-

den. Jeg har kun én Sorg, og det er,

at Du ikke ved alt dette og ikke kan

bringe stakkels Sigurd Din Tak tør om
mange Aar, naar jeg er en gammel

Kone, der har været glad og taknemlig

for Livet og skal forlade Jer.

Du kære, kære — —
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OM GENINDFØRELSE AF JUNIGRUNDLOVEN
Af Dr. juris KNUD BERLIN.

VED den indtraadte Valgsituation er

Spørgsmaalet om en indgribende Grund-

lovsrevision eller, som det udtrykkes, om

Genindførelse af Junigrundloven bragt ud til

Vælgerne. Det tør da antages, at derved

er Spørgsmaalet blevet forvandlet fra et blot

teoretisk Diskussionsgrundlag til et saa at

sige levende Spørgsmaal, om hvilket der ikke

let igen vil blive Ro, før det har sat sine

Frugter i praktiske Reformer. Og da det

er et Grundspørgsmaal , der har Ærinde

til hver Borger i Staten, er det kun natur-

ligt, at ogsaa Stemmer udenfor de aktive

Politikeres forholdsvis snevre Kreds maa føle

Trang til at yttre sig.

Det Grundlovsforslag, der særlig har meldt

sig som tilsigtende en Genindførelse af Juni-

grundloven, er det af det radikale Parti stil-

lede og af den nuværende Regering paa alle

Punkter tiltraadte, i Begyndelsen af sidste

Rigsdagssamling i Folketinget indbragte. For-

slag. Jeg ser altsaa ganske bort fra det af

det samme Parti paa en af Rigsdagssam-

lingens sidste Dage stillede Ændringsforslag,

der kun var et af taktiske Grunde opstillet

Underændringsforslag og ikke udtrykte Par-

tiets og Regeringens principale Ønsker. Kan

dette principale Forslag nu med Rette siges

at gaa ud paa en Genindførelse af Juni-

grundloven ?

Ja, for saa vidt man alene holder sig til

den ene og unægtelig i og for sig saare

væsentlige Ting, at Landstinget efter dette

Forslag ligesom efter Junigrundloven skal

fremgaa alene af almindelig Valgret, kan

dette naturligvis siges. Men ser man en

Smule nøjere til, vil det ses, at der til dette

Forslag er hægtet saadanne nye Ting, at

det i Virkeligheden ikke kan siges i det

væsentlige blot at gaa ud paa en Genind-

førelse af den kendte gamle Junigrundlov,

der, som det anføres i Udvalgsbetænkningen,

tilstrækkeligt blev drøftet i 1849, og som

i en lang Aarrække fra 1849—66 af Er-

faringen godtgjordes som tjenlig for Dan-

mark, saaledes at Forslaget nu uden videre

Prøvelse kan lægges frem for Vælgerne til

Billigelse eller Forkastelse.

Jeg skal her ikke dvæle ved, at den vir-

kelige gamle Junigrundlov — beklageligvis!

— i Virkeligheden ikke blev alvorligt prøvet

i det Tidsrum, hvori den formelt havde Gyl-

dighed. Som bekendt bevirkede vor lange,

haabløse Strid om Hertugdømmerne, at det

blev de store udenrigspolitiske Spørgsmaal,

der lige fra Junigrundlovens Fødsel og til

dens Ophævelse langt overskyggede de indre-

politiske. Næppe var Riget kommet til Ro

efter Treaarskrigen, før i 1852 et uden

Hensyn til Danmarks Riges Grundlov dannet

absolutistisk Geheimestatsraad tog Styrelsen

af det danske Riges vigtigste Anliggender i

sin Haand og tvang i de største Spørgs-

maal som Toldsagen og Tronfølgesagen den

danske Rigsdag til at bøje sig for den

„evropæiske Nødvendighed". I 1855 ind-

skrænkedes Junigrundloven ogsaa formelt til

kun at gælde i Danmarks særlige Anlig-

gender, og i alle de afgørende Spørgsmaal

var det Rigsraadet og ikke den til en blot

Landdag for „Provindsen Danmark" ned-

sunkne danske Rigsdag, der raadede for Re-

geringens Sammensætning og Rigets Styre.

Paa intet Tidspunkt i sin korte Levetid kom

saaledes Junigrundlovens Rigsdag til under

eget Ansvar at præge Danmarks Politik ud-

adtil og indadtil, og desværre blev det heller

ikke Rigsdagen, men det afdøde Rigsraads

Genfærd, der kom til at sætte sit Stempel

paa Landets ny Grundlov i 1866.

Men ganske bortset herfra saavelsom fra,

at Grundlovsforhandlinger, førte for over et

halvt Aarhundrede siden af Mænd, der, hvor

mange lysende Navne der end var iblandt
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dem, selv stod uden parlamentarisk Erfaring,

ikke kan fritage Nutidens Mænd for selv-

stændigt at afgøre Nutidens politiske Pro-

blemer efter Nutidens langt rigere politiske

Erfaring, kan det ikke hævdes, at det nævnte

Grundlovsforslag i det hele rammer Aanden

i vor første Grundlov og saaledes med Rette

kan udlægges som en Genindførelse af Juni-

grundloven. Forslaget kan muligt være for-

træffeligt nok, maaske endda bedre end Juni-

grundloven , maaske ogsaa ringere og uhel-

digere for vore Forhold — men det rammer

i hvert Fald saa langt fra Junigrundlovens

Kærne og Indhold, at det paa et afgørende

Punkt er et eklatant Mistillidsvotum til Juni-

grundlovens Ordning.

Af de ny Ting i Grundlovsforslaget, der

strider imod Junigrundlovens bærende Tan-

ker, skal jeg igen ganske bortse fra en Ny-

hed som Indførelsen af Valgret og Valgbar-

hed ogsaa tor Kvinder. Denne politiske

Reform synes nu — sikkert ud fra meget

modsatte politiske Motiver — kuldlyst af

alle politiske Partier i Danmark, skønt den

i Europa endnu kun for faa Aar siden er

indført i Finland og Norge og ikke heller

kan kaldes en nødvendig Afledning af Juni-

grundlovens almindelige Valgrets Princip,

saalænge de mest demokratiske Lande i Ver-

den som Svejts og Amerikas Forenede Sta-

ter ikke har anset denne Reform for paa-

krævet eller ønskelig. Jeg skal fremdeles

endog her paa dette Sted foreløbig bortse

fra, at Forslaget ganske og uden nogen Er-

statning har strøget Junigrundlovens høje

Aldersgrænse og den i Datiden meget høje

Census for Valgbarhed til Landstinget, hvori

Regeringen i 1849 saa en nødvendig kon-

servativ Garanti for overhovedet at gaa med
til, at Landstinget valgtes af ganske de

samme Vælgere som Folketinget. Men jeg

skal derimod henpege paa, at det radikale

Grundlovsforslag vil indføre fakultalivl Refe-

rendum ved almindelige Loviorslag og obli-

gatorisk Referendum ved Grundlovsforslag,

hvilket vil sige, at Rigsdagen ikke længere

— ikke engang en nyvalgt Rigsdag — skal

have Magt til sammen med Kongen endeligt

at vedtage et eneste Lovforslag, bortset fra

Finansloven, Tillægsbevillingslovene og saa-

danne Lovforslag, „hvis Beskaffenhed nød-

vendiggør øjeblikkelig Ikrafttræden".

Nuvel, vil man sige, men det er da kun

at gaa videre i demokratisk Retning end

Junigrundloven, at vise langt større Tillid

til Vælgerne selv og lægge langt større

Magt i disses egen Haand end Junigrund-

loven selv turde. Det er sandt, og det er

muHgt, at denne Ordning maaske er bedre

end Junigrundlovens. Men hvad der ikke er

berettiget, er at udgive denne Ordning for

Junigrundlovens eller for en med dens Aand

og Kærne stemmende eller endnu langt mindre

for en, der allerede i Praksis i lange Tider

har været prøvet her i Danmark og derfor

uden nærmere Overvejelse kan sættes under

Afstemning ved de første, de bedste Valg.

Thi Sandheden er, at denne Ordning er

stik imod hele Junigrundlovens Aand og

bærende Princip, og Sandheden er, at den

fuldtud alene er prøvet i Svejts, men aldrig

i Danmark eller andet Steds i Verden og

derfor betegner noget principielt nyt, der

kræver den grundigste Prøvelse, før man

beslutter sig til dette Skridt.

Sagen er, at Junigrundlovens bærende

Tanke utvivlsomt var at udføre det i den

belgiske Forfatning herskende, efter Englands

Mønster efterlignede parlamentariske System,

hvorefter det er den af Folket valgte Re-

præsentation, Parlamentet, Rigsdagen, der

sammen med Kongen giver alle Love og Be-

villinger og ogsaa indirekte bestemmer Re-

geringens Sammensætning og det politiske

Styres Retning, Dette parlamentariske Sy-

stem valgte Junigrundloven med velberaad

Hu, fordi den gik ud fra, at Folket selv

var for splittet og delt i lokale Interesser og

heller ikke sagligt var i Stand til at sætte

sig ind i alle Lovenes og hele Regerings-
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styrets mange Enkeltheder og derfor var

bedst tjent med et indirekte Folkestyre, saa-

ledes at det for faa Aar ad Gangen valgte

sine Repræsentanter til Rigsdagen og overlod

det til disse efter Ære og Samvittighed at

træffe de Kompromisser mellem de mange

stridende Interesser, der maa træffes ved hver

eneste Lovregels Fastsættelse. Derfor fik

Vælgerne kun indirekte Medvirkningsret som

Valgere, og det sloges udtrykkelig fast, at

Rigsdagsmændene kun skulde være bundne

ved deres Overbevisning og ikke ved nogen

Forskrift af deres Vælgere. Og som en

naturlig Følge af, at Rigsdagen saaledes var

Folkets selvstændigt handlende Repræsen-

tanter, hævdedes det atter, at det maatte

være disse folkevalgte Repræsentanters Fler-

tal, der til enhver Tid maatte være Herre

over den parlamentariske Regerings Skæbne.

Det var dette parlamentariske System, der i

Halvfjerdserne under Berg og Hørup kæm-

pede sig frem i Danmark som i de fleste

andre Lande, og som nu siden Systemskiftet

i 1901 synes ifærd med endeligt at rod-

fæstes herhjemme.

Det andet System, som det radikale

Grundlovsforslag vil indføre, og hvorefter

Lovenes endelige Vedtagelse ligger hos Væl-

gerne selv rundt i Landet, er et i sin Kærne

derfra ganske forskelligt System, der hidtil

i sin Renhed kun er indført og i Brug i det

republikanske Svejts, men ikke andre Steder.

I Svejts, hvor Systemet har gammel Rod og

knytter sig til de gamle Folkeforsamlinger,

hvor alle Borgere mødte bevæbnede og under

aaben Himmel drøftede Landets Anliggender,

er Folkeafstemning ved alle Love og vig-

tigere Beslutninger i de enkelte Smaastater

eller Kantoner oftest indført som obligatorisk.

I Forbundet derimod findes Referendum ved

almindelige Forbundslove og Beslutninger

endnu kun som efter det danske Grund-

lovsforslag indført som fakultativt, saaledes,

at der altsaa kræves en Begæring fra et vist

større Antal Vælgere eller Kantoner for at

faa et Lovforslag eller andet Forslag under-

kastet Svejtserborgernes direkte Afgørelse.

Men i Svejts findes tillige to Ting, der

ikke er medoptagne i det danske Grund-

lovsforslag, men som er naturlige for ikke

at sige naturnødvendige Konsekvenser af

Indførelsen af Folkeafstemning. I vistnok

alle Svejtserkantoner har saaledes Folket

tillige direkte Forslagsret, d. v. s. Vælgerne

kan selv direkte fremsætte Lovforslag og

forlange dem afstemte af Vælgerne selv. I

selve Svejtserforbundet har Vælgerne vel

endnu kun Forslagsret med Hensyn til Grund-

lovsændringer, men Følgen af denne i og for

sig unaturlige Begrænsning har dér været,

at Forslag af almindeligt Lovgivningsindhold

fremsættes af Vælgerne som Grundlovsfor-

slag, hvad der har bidraget til, at den svejt-

siske Grundlov er blevet et Puherkammer af

de besynderligste Bestemmelser*). Der kan

derfor ikke heller næres Tvivl om, at Ind-

førelsen af Forslagsret ogsaa ved almindelige

Forbundslove og Forbundsbeslutninger snart

vil blive indført ogsaa i Forbundet.**) Og
det er jo ogsaa kun ganske naturligt, at

naar Vælgerne selv har den endelige Ved-

tagelsesret, ønsker de ogsaa at være med til

at forme Indholdet af det, de skal vedtage.

Men derved synker de „lovgivende" For-

samlinger, der slet ikke giver Lovene, ned

til at blive blotte raadgivende, parlamentariske

Kommissioner. Og dermed hænger sammen

den anden for Svejts ejendommelige Ordning,

at de lovgivende Kamre dér slet ikke som i

Lande, hvor det parlamentariske System her-

sker, har nogen Ret til ved Mistillidsvotum

*) Igennem en Folkeafstemning af 20. August

1893 blev saaledes følgende besynderlige Grund-

lovsbestemmelse indført i den svejtsiske Grundlov:

.A.rt. 25 bis: ,Det er udtrykkeligt forbudt at dræbe

Slagtedyr uden forudgaaende Bedøvelse; denne

Bestemmelse finder Anvendelse paa enhver Art af

Slagtning og paa alle Slags Kreaturer."

**) Se F. Fleiner i „Jahrbuch des offentliches

Recht 1907, S. 399.
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at styrte en siddende Regering. I Svejtser-

forbundet vælges vel Regeringen, Forbunds-

raadet, endnu direkte af de lovgivende

Kamre, Forbundsforsamlingen*), men Kam-

rene virker her som et blot Valgkollegium:

Regeringen vælges for tre Aar ad Gangen og

kan engang valgt ikke styrtes igen af Kam-

rene. I Praxis vælges endog de samme

Medlemmer regelmæssigt igen, og Forbundets

Præsident og Vicepræsident skal endog skifte

hvert Aar og kan ikke genvælges — noget

„parlamentarisk" Styre kendes her saaledes

slet ikke. I mange Svejtserkantoner, saa-

ledes f. Ex. i det største, Bern, vælges Re-

geringen endog direkte af Valgerne for visse

Aar, og det samme er som bekendt ogsaa

overalt Tilfældet i de Forenede Stater i

Amerika, saavel indenfor Forbundet som i

de enkelte Stater, hvor direkte Folkeafstem-

ning ogsaa oftere kendes ved Forslag om

Grundlovsforandringer : ogsaa dér hersker

overalt et ganske modsat System af det,

der sædvanlig kaldes det „parlamentariske".

Det vil heraf fremgaa, at det radikale

Grundlovsforslag ved fra det særlige svejt-

siske System at optage den direkte Folke-

afstemning ved alle Love indfører et nyt

Princip, der hvor heldigt eller rigtigt det end

maatte være eller ikke være, i alt Fald er

ganske i Strid med Aanden eller Kærnen i

Junigrundlovens parlamentariske System, og

som saa langt fra at være prøvet herhjemme,

betegner det første og afgørende Skridt ind

paa en helt ny anti-parlamentarisk Udvikling.

Thi er Afgørelsen af alle Love engang fra-

taget Rigsdagen og lagt ud til Vælgerne selv,

hvorledes da senere nægte Vælgerne Forslags-

ret og hvorledes ogsaa i Længden opretholde

Rigsdagens Magtstilling overfor Regeringen?

Selv om P^orslaget i det rent ydre vil efter-

ligne Junigrundlovens Ordning ved lige-

som denne Lov at opstille to, begge af al-

mindelig Valgret udgaaede Ting, aander

det altsaa i Virkeligheden den dybeste Mis-

tillid til Junigrundlovens Ordning, idet det

ikke saaledes som Junigrundloven vil give

disse to af den almindelige Valgret udgaaede

Ting Magt til paa egen Haand sammen med

Kongen at give Love, men gør dem fra lov-

givende til i det væsentlige blot lovforbere-

dende eller — lovforhindrende Kamre.

*) Et Forslag om Valg af Forbundsraadet

direkte af Folket var i 1900 til Folkeafstemning

efter Folkeinitiativ, men blev dengang endnu for-

kastet.

Imidlertid, det er jo muligt, at det gængse

parlamentariske System allerede er forældet

og trænger til lidt efter lidt at afløses af et

andet: det direkte Folkestyre. Det i det ra-

dikale Grundlovsforslag udtalte Mistillidsvotum

til de lovgivende Forsamlinger er maaske ikke

ganske ubegrundet. Det kan ikke nægtes, at

det endnu for kun faa Aar siden herhjemme

lovpriste parlamentariske System mange Steder,

ja de fleste Steder, er udsat for hvasse An-

greb: Glansen er i ikke ringe Grad gaaet af

Sankte Gertrud ! Disse Angreb er hidtil oftest

komne fra konservativ Side, og som en

Bræmse i konservativ Retning, hvorved nye Hin-

dringer kan lægges for Parlamenternes Arbejde,

har man netop ofte henpeget paa Indførelse

af F'olkeafstemning. Men det er interessant,

at disse Angreb nu ogsaa rejses fra radikal

Side og saa kort efter Parlamentarismens

tilsyneladende endelige Sejr herhjemme.

Unægtelig ses der overalt med større Skepcis

paa Parlamentarismen end i Junigrundlovens

mere naive Dage, da de fleste europæiske

Forfatninger endnu ikke havde traadt deres

Børnesko. Der klages over, at Folkene, da

det parlamentariske Styre afløste det ene-

vældigt-monarkiske, kun skiftede Herrer. En

Premierminister, der støttes af et mægtigt

blindt lystrende Flertal, er, saa længe hans

Herlighed varer, næsten lige saa enevældig og

ansvarsfri som den enevældige Konge. Der

klages over, at Parlamentets Medlemmer mange
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Steder mere stemmer efter private politiske

Beregninger eller efter Partiparole end efter

Hensynet til hele Landets Vel ; der klages

over lige saa ødsel Statshusholdning og lige

saa ringe Statskontrol under det parlamen-

tariske Flertalsvælde som under Enevældet.

De fleste Steder virker Systemet med Besvær:

Ministerskifter hører til Dagens Orden, et

sikkert Flertal viser sig vanskeligt at danne

— eller, hvad der kan være lige saa slemt,

vanskeligt at komme af med ! Selv i Eng-

land, Parlamentarismens Mønsterland, synes

Parlamentarismen — ogsaa bortset fra den

nyeste Krise — at have mere og mere van-

skeligt ved at fungere normalt. Mere og

mere brister Troen paa, at Parlamentarismen

er den i hvert Fald for uoverskuelig Tid

endelige Forfatnings-Mønsterform. Og Tanken

søger uvilkaarligt hen mod andre Forfatnings-

former, f. Ex. mod det svejtsiske direkte

Folkestyre.

Maaske dette direkte svejtsiske Folkestyre

i Virkeligheden er den nærmeste Fremtids

Ideal, i alt Fald for smaa Stater. Det kan

ikke nægtes, at det parlamentariske System

med dets idelig skiftende Ministre, der skal

aflønnes med Pensioner eller store Embeder,

i Længden er for kostbart for en lille Stat.

og den idelige Kommen og Gaaen af Ministre,

der ukendte med Regeringsforretningerne be-

gynder med at begaa Fejlgreb og forsvinder

netop som de er komne nogenlunde ind i

Sagerne, medfører en Mangel paa Fasthed i

Ledelsen, der særlig er uheldig udadtil, lige-

som Ministre uden sikkert Flertal let fristes

ind paa overilede politiske Manøvrer for at

søge at skabe sig et Flertal ved nye Valg.

Et System som det svejtsiske, hvor Regerin-

gens Medlemmer, valgte nogenlunde ligeligt

ud af alle Partier, regelmæssigt genvælges for

den ene Aarrække efter den anden, og stil-

færdigt administrerer, adlydende Kamrenes og

Folkets Vilje uden at behøve at drive Stor-

politik for at holde sig i deres forholdsvis

beskedne Embeder, synes maaske nok saa

naturligt at kunne passe for Smaastats-Behov

som det efter det rige og mægtige britiske

Verdensriges Behov oprindeligt afpassede par-

lamentariske System.

Imidlertid, givet er det dog heller ikke, at

det svejtsiske System lader sig tilpasse uden-

for den særegne Jordbund, hvoraf det er

rundet. Hvor lidt et Regeringssystem lader

sig flytte over til et andet Land med anden

Befolkning, andet Klima og anden social og

politisk Udvikling, viser de sørgelige Kari-

katurer, som den engelske Parlamentarisme

er udartet til under Grækenlands og Portu-

gals sydlige Himmelstrøg. Der synes at være

hos det svejtsiske Folk et roligt Maadehold,

som har gjort det let at betro det selv det

direkte Folkestyre, hvad der f. Ex. viser sig

deri, at da i Kanton Bern i 1906 Regeringen

første Gang blev valgt ved direkte Folkeaf-

stemning, valgtes alle de tidligere, de for-

skeUige Partier repræsenterende, Medlemmer

af Regeringsraadet igen! Et Spørgsmaal er

det ogsaa, om det svejtsiske republikanske

System overhovedet lader sig afpasse efter de

monarkiske Institutioner, saa at ikke den

sidste Fiktion om en selvstændig Kongemagt

brister. Men endeligt er det jo et Spørgs-

maal, om det parlamentariske System allerede

har været prøvet tilstrækkeligt herhjemme,

og om det ikke lader sig tilpasse efter jævne

danske Forhold, saaledes at det kan virke

taaleligt uden operative Indgreb, der let kan

tage Livet af hele Systemet. Efter at det

kun har virket i faa Aar — fra 1901 til

1910 — og lige synes at have vundet al-

mindelig Anerkendelse, synes det i alt Fald

noget forhastet at udtale en saadan Mistilli-

dens Dom over det System, der igennem saa

mange Aar var den politiske Kamps Maal,

som det, der ligger i Kravet om Indførelse

af Folkeafstemning eller Fratagelsen af Lov-

givningsmagten af Rigsdagens Haand, saale-

des at man altsaa ogsaa paa dette Punkt

skulde rive ned igen, hvad med saa stor

Miøfje nylig er bygget op!
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Men under alle Omstændigheder ligger der

som foran paavist ikke i dette Krav en Gen-

indførelse af den parlamentariske Junigrund-

lov, men det første Skridt mod et ganske

modsat antiparlamentarisk System. Naar dette

hverken synes at have staaet Forslagsstillerne

eller selv Forslagets Modstandere ganske klart,

viser det bedst, hvor lidt hele dette Spørgs-

maal endnu er modent til Afgørelse. Dette

fremgaar da ogsaa tydeligt af den formelt

uheldige Maade, hvorpaa Forslagets Bestem-

melse om Folkeafstemning med Hensyn til

almindelige Lovforslag er affattet. Thi det

er aabenbart Tanken, at først og fremmest

saadanne vigtige Beslutninger som Forslag

om Millionbevillinger til Fæstningsanlæg m. v.

skal kunne forlanges forelagt til Folkeafstem-

ning. Men ved simpelthen at bevilge disse

Millioner ikke ved særlig Lov men paa Fi-

nansloven eller Tillægsbevillingsloven, kan

disse store Spørgsmaal af en enig Rigsdag

unddrages Vælgernes direkte Afgørelse, thi

efter Grundlovforslaget skal saavel Finansloven

som Tillægsbevillingsloven være undtagne fra

Folkeafstemning ! Og ved efter engelsk Møn-

ster at optage ogsaa andre vigtige Lovfor-

slag, f. Ex. Skatteforslag og Løningsforhøj-

elser, paa Finansloven, vil disse ogsaa kunne

unddrages fra Referendum!

Men er altsaa Bestemmelsen om Folkeaf-

stemning et klart Brud paa Junigrundlovens

Aand og uheldig i sin Affattelse, er dens

Medoptagelse paa Grundlovsforslaget dog af

overmaade stor Interesse. Thi deri ligger en

aaben Erkendelse af, at trods alt Afguderi,

der er drevet og fremdeles vil blive drevet

med Junigrundlovens Navn, var denne

vor første fri Forfatning ikke mere end alt

andet Menneskeværk et Arbejde med Gyldig-

hed for alle Tider, og at derfor en omfat-

tende Grundlovsrevision i vore Dage ikke

bør bestemmes af en mystisk Respekt for

den afdøde Junigrundlovs Minde, men alene

efter hvilke Ændringer i den bestaaende Grund-

lov Nutidens ændrede Anskuelser synes at

kræve, uanset hvorfra Forbilledet for disse

Ændringer hentes. Da denne omfattende

Grundlovsrevision ikke ligger for til endelig

Afgørelse, skal jeg kun til Afslutning herom

fremsætte enkelte Antydninger, for at min

foran fremsatte Kritik ikke skal give Anled-

ning til Mistydning.

Ved en omfattende Revision af Grundloven

kunde det synes naturligt, særligt ud fra et

radikalt Synspunkt, at røre ved adskillige

gammeldags Bestemmelser som den om Folke-

kirkens Stilling og navnlig den urimelige

Regel i Grundlovens ^^ 7 7, hvorefter den, der

ikke er Medlem af et her i Landet anerkendt

Trossamfund, skal svare de folkekirkelige Af-

gifter til Skolevæsenet. Men det skal er-

kendes, at er Sammensætningen af Rigsdagens

Ting først ordnet paa tilfredsstillende Maade,

saaledes at Grundlovsændringer ikke som nu

er næsten umulige, vil disse og lignende

Grundlovsændringer lettere kunne gennem-

føres. Det afgørende Spørgsmaal ved enhver

mere omfattende Grundlovsrevision. naar det

rette Øjeblik dertil maatte være inde, er der-

for Spørgsmaalet om den rette Sammensæt-

ning af Rigsdagen.

Det radikale Grundlovsforslag i dets prin-

cipale Affattelse har nu her ment at træffe

Junigrundlovens Aand ved at lade begge

Ting blive valgt af de samme Vælgere, blot

saaledes, at Landstinget vælges for 8 Aar,

ved indirekte Valg i større Kredse blandt de

i Valgkredsen bosatte og efter Reglerne for

Forholdstalsvalg, Folketinget derimod kun for

3 Aar og ved direkte Enkeltmandsvalg i

mindre Kredse. Men ogsaa dette beror paa

en saare overfladisk Forstaaelse af Juni-

grundloven. For Junigrundlovens Forfattere

var det Formaalet at skabe to Ting, der vel

var udgaaude fra et fælles Grundlag i Fol-

ket, men dog ikke var det ene et blot Ekko

af det andet — thi hvad skulde man saa
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med to Ting? Hensigten var, som den da-

værende Indenrigsminister udtalte det, at skabe

et „mere bevægende Element" (Folketinget)

og et „mere modererende Element" (Lands-

tinget). Men for at gøre Landstinget til

dette mere modererende Element ansaa man

det med Rette ikke for tilstrækkeligt, at

Landstingsmændene valgtes ved indirekte Valg

i større Kredse eller for en normalt længere

Tid, thi da Kongen til ethvert Tidspunkt

kunde opløse Landstinget ligesaa vel som

Folketinget, kunde den sidste Garanti naar-

somhelst gøres illusorisk. Junigrundloven

krævede derfor som yderligere konservativ

Garanti, at Landstingsmændene skulde være

mindst 40 Aar gamle og i det sidste Aar

have svaret i direkte Skat til Stat eller Kom-

mune 200 Rdl. eller haft en ren aarlig Ind-

tægt af 1200 Rdl. Dette var en for den

Tid ganske alvorlig Census, og da Lands-

tingsmændene kun kunde vælges blandt de

i Kredsen bosatte, kunde det i Landkredse

blive et saare begrænset Antal højstbeskat-

tede, imellem hvilke Valget faktisk stod.

Denne Census — der traadte i Stedet for

den oprindeligt foreslaaede Diætløshed —
ansaa den Regering, der førte Junigrundloven

igennem, som en nødvendig Betingelse for

overhovedet at gaa ind paa den vedtagne

Sammensætning af Landstinget.

At det radikale Grundlovsforslag fjerner

denne høje Valgbarhedscensus saavelsom den

højere Valgbarhedsalder , der begge Dele

endnu er opretholdte ogsaa efter den nyeste

Revision i den Forfatning, der var Juni-

grundlovens Mønster, nemlig den belgiske,

er nu maaske vel begrundet, men ikke, at

dets Forfattere ikke til Gengæld paa anden

Maade har søgt at gøre Landstinget for-

skelligt fra Folketinget som det mere mode-

rerende Element, det efter Junigrundlovens

Tanke skulde være, og uden hvilket det i

Virkeligheden synes at blive ganske over-

flødigt. Thi deri, at Forslaget vil lade Lands-

tingsmændene vælges ved Forholdstalsvalg

ligesom nu, kan ikke ses nogen særlig kon-

servativ Garanti, eftersom denne Valgmaade

sikrer Flertallet ligesaa vel som Mindretallene

de Repræsentanter, de efter ren matematisk

Beregning har Krav paa. Og naar der un-

der Forhandlingerne om Forslaget fra social-

demokratisk Side antydedes Villighed til og-

saa at indføre Forholdstalsvalg — eventuelt

i Forbindelse med Valg i Enkeltmandskredse,

en sindrig Kombination, som det vil være

en Ære for Danmark at vise kan realiseres, —
ved Valgene til Folketinget, saa viser dette

ikke blot, hvor tvivlsom en konservativ

Garanti, Forholdstalsvalgmaaden fra kyndig

Side antages at være, men denne Tanke

realiseret vil ogsaa gøre Forskellen mellem

Tingenes Sammensætning end mere for-

svindende.

Derimod maa det erkendes, at det sub-

sidiære Forslag, der fra radikal Side frem-

satles om at indføre Junigrundlovens andet

Alternativ og den Ordning, der i 1849 i

Virkeligheden var mest Stemning for, nem-

lig et Landsting, valgt af de kommunale

Raad, synes at være et brugeligt Forhand-

lingsgrundlag. Junigrundloven tænkte dog

her ikke paa de mindre kommunale Raad,

men taler udtrykkeligt om de „større com-

munale (Amts- eller Provins-) Raad". I de

Lande, hvor Førstekamrene dannes paa en

lignende Maade gennem Valg af kommunale

Forsamlinger, er det da ogsaa oftest de større

kommunale Raad, der udgør Valgkorpora-

tionerne (i Holland Provinsraadene, i Sverige

Landstingene og de større Byers Kommunal-

bestyrelser, i Frankrig derimod samtlige større

og mindre kommunale Raad). Junigrund-

loven tænkte dog aabenbart ikke derfor paa

at opgive den særlige Alder og Census for

Valgbarhed til Landstinget, og den oprindelige

Ophavsmand til Tanken om Landstingsmæn-

denes Valg af de kommunale Raad (P. D.

Bruun) vilde endog udtrykkelig have Valg-

retten til de større kommunale Raad gjort

afhængig af en vis Census, for at ikke „de
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Ikkeejende, dem, der ingen Skat yde, skulde

raade over Magten i Communerne" *).

Men selvom al Valgbarhedscensus opgives,

og selvom Valgene indtil videre henlægges

til de mindre kommunale Raad, ved hvis

Valg ingen privilegeret Valgret længer gør

sig gældende, vilde der dog sikkert derved,

at Valgene foretoges af Korporationer valgte

maaske tildels for meget længere Tid siden

og ikke efter ublandet politiske Linjer, kunde

vindes en Sammensætning af Landstinget,

der vilde gøre det til et noget mere „mode-

rerende" Element end Folketinget. Og navn-

lig vilde derved vindes den vigtige Ting, at

Bestemmelsen om den længere Varighed af

Landstingsmændenes Mandater vilde faa virke-

lig Betydning, idet Landstinget normalt vilde

blive faktisk uopløseligt ligesom det svenske

Førstekammer, eftersom de kommunale Raad,

der valgte det, ikke kan opløses af Rege-

ringen og kun fornyes under ét efter en vis

længere Tids Forløb (6 Aar for Amtsraadenes,

4 for de øvrige Kommunalraads Vedkom-

mende). Men endnu bedre vilde det forment-

lig være, om Landstinget blev fuldstændigt

uopløseligt ligesom det franske og det nord-

amerikanske Senat — af hvilke det sidste

vælges for 6, det første endog for 9 Aar —

,

thi derved vilde der da virkelig blive skabt

et mere stabilt Element i Staten, der gav

P'olket Tid til at „sove paa" vigtige Af-

gørelser, inden de fattedes, men som, da det

stadig med kortere Mellemrum delvis for-

nyedes fra samme Folkegrundlag som det

andet Kammer, aldrig vilde komme ud i

nogen vedvarende Konflikt med dette, efter-

som Tiden af sig selv vilde oprette Harmonien

imellem dem. Naturligvis maatte der i saa

Fald til Grundlovsforandringer kun kræves

Opløsning af Folketinget — som Tilfældet er

i Sverige. Og yderligere kunde man jo med

Hensyn til Finansloven foreskrive eventuel

*) Se Forhandlingerne paa den grundlovgivende

Kigsforsamling II S. 1500.

Sammentælling af Stemmerne i begge Ting

saaledes som Tilfældet ogsaa er i Sverige. Naar

saaledes Opløsningsretten fremdeles bevaredes

overfor Folketinget som det „mere bevægende"

Kammer — og faktisk har jo siden 1866

alene Folketinget været opløst — kunde Varig-

heden af Folketingets Mandater sikkert uden

Skade forlænges noget f. Ex. til 4 Aar — i

de fleste andre Lande vælges det folkevalgte

Kammer i nyere Tid for mindst 4, 5 eller

6 Aar for at have mere Ro til sit Lovgiv-

ningsarbejde.

Under alt dette er det forudsat, at Lands-

tinget vil give Slip paa de Kongevalgte og

den mere og mest privilegerede Valgret,

hvoraf det til Hælvten fremgaar. Og dette

burde Landstinget sikkert i Tide erklære sig

villigt til. Ikke fordi den almindelige Valg-

ret er en almindelig Menneskeret — saa burde

Valgret for Kvinder forlængst være indført

allevegne. Og heller ikke fordi det bedste

Statsstyre er sikret der, hvor den almindelige

Valgret raader uindskrænket, thi saa burde

Grækenland med sin lige og almindelige Valg-

ret, sit Etkammer og sidst men ikke mindst

sin Kugleafstemning for de Tusinder af Væl-

gere, der hverken kan læse eller skrive, ube-

tinget bære Prisen som velregeret Stat ! Men

fordi Udviklingen nu engang for Tiden uimod-

sigeligt gaar i Retning af Udvidelse af den

almindelige Valgrets Herredømme, og fordi

al privilegeret Valgret for Formue, Hartkorn

o. s. V. er saa vanskelig at begrunde og be-

grænse i det enkelte. Og det samme gælder

den Erstatning for tidligere Former for pri-

vilegeret Valgret, der i Form af Flerstemme-

ret er prøvet i Belgien og flere andre Steder.

Men navnlig ud fra konservative Betragt-

ninger vilde det sikkert være klogt fra kon-

servativ Side i Tide at vænne sig til Tanken

om at opgive alle kunstlede „konservative

Garantier", der skaber kunstig Klasseforskel

indenfor Folket. Thi der er dels regelmæssig

ingen F^are for, at de Værdier i Samfundet,

der fortjener at bevares, ikke skulde blive
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bevarede, hvor den almindelige Valgret raa-

der og hvor der uden kunstige Midler appel-

leres til de sunde samfundsbevarende Kræfter

i Folket selv. I Svejts, i Nordamerika, i

Frankrig, i Norge raader den almindelige

Valgret, men lider Samfundet nogen væsent-

lig Mén derved? Og omvendt skaber netop

de kunstige Skranker, de uberettigede Privi-

legier den Misfornøjelse og Mistro og farlige

Agitation, der undergraver Statens Marv ved

at denationalisere Folket. Hvad samfunds-

bevarende Gavn har mon den altfor bratte

Omdannelse af Junigrundlovens Landsting til

den nuværende Grundlovs egentlig gjort?

Mon ikke uden denne Indførelse af kunstige

konservative Garantier Ordningen af Landets

Forsvar var blevet bevaret som en national

Sag udenfor Partistriden, saaledes som den

opfattes allevegne i sunde demokratiske Lande,

selv i de smaa som Svejts og Norge, i Ste-

det for at blive misbrugt i Partikampen om

Magten i Landet saavel af Højre som af

Venstre ? Hvor finder ogsaa Socialismen sin

frodigste Jordbund uden der, hvor de poli-

tiske Privilegier opretholdes skarpest, medens

den er ganske uden Fremtidsmuligheder f. Ex.

i Svejts og Nordamerika, fordi det her er

Folkets Flertal selv, der raader, og der ikke

her er kunstige politiske Skranker at kaste

Ansvaret paa og rette Agitationen imod.

Forhaabentlig vil vort Landsting kende sin

Besøgelses-Tid. Thi engang maa Tiden dog

blive moden til en Grundlovsrevision her-

hjemme ligesaa vel som andetsteds. Det

omtvistede Spørgsmaal om de Kongevalgtes

Opløselighed vil ikke i Længden kunne danne

nogen Hindring; enten Grundlovsrevisionen

maa søges gennemført gennem en langvarig

Forfatningskamp eller ad den rolige Forhand-

lings Vej. Skulde Spørgsmaalet ikke kunne

løses uden igennem en bitter Forfatningskamp,

da ligger der i Landstingets Opløsning i Nøds-

fald et Middel til eventuelt at skære igennem

det. Men Forudsætningen for, at dette Vaa-

ben skal kunne bruges, uden at den Rege-

ring, der løfter det, selv skærer sig derpaa,

er rigtignok, at det aldeles overvejende Fler-

tal af det danske Folk staar bag Regeringen,

hvad der sikkert aldrig vil gælde for den

Regering, der for Alvor vilde bruge Forfat-

ningskampen som et Middel til at gøre Lan-

det forsvarsløst. Men forhaabentlig vil ingen

hæftig Forfatningskamp være nødvendig. Et

Folk, der ikke blot vil kræve indre Frihed,

men ogsaa for Alvor efter sin Evne vil

hævde sin Frihed udadtil, uden hvilket

al Frihed indadtil er intet, vil man ikke

i Længden kunne nægte dets fulde Moden-

hed til selv at raade over dets egne An-

liggender.
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til

Ibr, Hage Mestenbols

*TtH MænMge Xan^sman^, tag XTusenbers Xlaftl

Vk% De selv> gjorbe (Bærninaers (Bavn,

bol&t Hrbejbsvaat i en tjærn Blvuaft

tor Danmarks iRav>n.

Sftønt ene t)eru&e, 2)e min&eDes /IDålet

09 Bftnrebe Stålet

me6 (Bul& så &et hlanG.

ftu hal6er 2)e u& til en vågen

00 foll?eltg væbnet ifremtiC)saana

meb Dtlje oq ItJej gennem XEågem

®g vt, som berbjemme fortvivlet bar sogt

i iRuti^ens iRatrusl? og IRegn

bvaO tør vi ele^, bag Ikunst og Iklogt

et større Uegn,

men tanbt 5et bos S)ansftcre: 3BønDer, ilDatrosct,

Storl^øbmænO og Xobser

langt uOenlan&8,

og børte &et9 3lt) og &et Brusen

tra /iDagerstonteln, bvor tor XTroshabens Ikrans

•fcalvtreOs /Ibanb streb lmo& tusen&
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Di hen^er iwQcn mer ftosteliG %øn

tov &ct Bu^ OQ 6e Bpr6er, vi bar,

€n& blot en Stump af en søsterlig JSøn,

et bro&erliGt Svar,

&er sF?if?fter tilbage os 1bærbu^8=II^ilen

fra Ikongo, fra iRilen

OQ /IIMcbigan=Sø

eller Hsiens vælMge Stran&e

mcb IlDilsen: IDi lever — og vi vil t>ø

for f^ronen om 2)anmarl?s panOe.

iRår De, unbervejs mob Hsiens port,

nu 6en&er mig Spørgsmål og JBrev,

om S[?a&e De mener, at jeg bar gjort

me& bet jeg sl?rev,

om Digt som loftfter, og Sang bcv frister,

om Bånb ber brister,

som iFil?e må,

om Drifternes Urolbesftare,

ber ober t>et Xanb vi bpgger på —
nu vel, så bar jeg at svare.

©g glabelig står jeg til Hnsvar ber

for min Sang til lElsf^ovens pris:

'Ben sang jeg unber begge t>c Uvæv

fra paraMs,

ber 8tral?te sig ub over /IDuren og flammen

og vojebe sammen

al 3or6en runot

og boblebe Sangens Zlone,

så Cråb unber ITræet pa (5obt og ©nbt

blev 3ubel i Xivstræets Ikrone.
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ScQ lovsang iftfte 5en s^ge %v5t

og spotte^ ej bx>a& jeg nøb;

ejbeller glemte jeg Blil? og IRost

for Barm og Sliob;

men Blsftovs bele lt)t^un&er*1Rigc

for mine Xige

jeg priste hæftt

og Ipste så langt jeg raaber —
tbl %V3 er be5st for en søgenbe Slægte

og Xipet bar nol? af (Bå&er.

5eg spurgte Iftfte om Ikirftens Bån5:

H)en vleb meb Ikærter og Ikar

^e tusen6e Gange 1 fllav>n af Unb

bvab IDolbtægt var.

5eg spurgte om Dlljen, &cr ene ftan bin&e

en /II^an^ til en •lkx>ln&e

og Ikvlnbe til /IDan^

i Ikampens Xpst og li)ån&e,

Bå fast, at begge får stærkere Stanb,

så frit, at t>c begge kan ån5e.

Xige fjærnt fra en li?sræ5 Uld

og fra ben som i Sati^rbans

for Solens Øjne besuMer me6 Jflib

ung tlsl^plbs Ikrans,

meb fjendtlig jfront imob begge Ikl^nger

min Sang jeg sanger

— nar Sangtlb er —

for Stjærnen i Barnets øje,

for XHngboms Blomster og so5e Bær

og for Æ)ant)boms t)i?r{?ebe Ibøje.
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Der sftal Wp.t shiules Ifcjl 09 tfal&»

ci l^ves ou&t eller ao&t.

at 9iae SanM)et» er Sauoerens 1kal&»

ei snønbe^ blot.

•toan bar at sntlOre bv>a& ban bar skimtet

I Shæbnealimtet,

bvts Xi^sniuQ talbt

på Xivets bvirxJlen&e Strømme.

forstå alt er ihhe at tilgive alt,

men Oet er forstanOio at C)ømme.

©a er ber I Drifterne Urolb meb Urolb,

så mener jea*. ^rolb må &er til!

XIbi uben visner vor IDerben, ftolb,

ttl et 5f?i?aGespil.

Som JBrøbre står BErens oq lElshovens ©rittei

i tusenb Brs Sl^rifter

om Storbab oq 1R^.

S)et Qdi\X>o: Kun St\>ret at bolbe:

Så rejser be sl?innenbe JSorae mob Sl?g,

og b^oaer os Xanbet - be Urolbe.

l^un spænbtg tcjle bet vilbe Spanbs

Oalop gennem Glitter og Dunst I

Ibvormange møber vi bertillanbs,

ber l?an ben Ikunst?

Ibvorban bliver bisse -Canher at jTolket

til bverbags toll?et?

Ibvor bærer bet ben?

Blir il?l?e Xotterne Xogne? . . .

De spørger sa b\:bt, min tjærnc Den,

meb Deres alvorlige øjne.
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®G iea må sænfte mit Mih til Svar,

5ct er min, og ^e an&res, E)om;

ej &et som vn talte, men bet vi bar

hun UavsbeD om:

at Xiv l?an leves i større jformer

cn& bet ber stormer

for Xpst OQ iRot)

CQ pa ben enkeltes IDegne —

at selve ben enl?eltes Xiv oq Wøb

er kun tor libet at regne —

Bn (Bnlst i /n>ulmet, et bortblæst IRåb

i Evigbebs brusenbe Sftov,

bvis ikke ban li^ber meb stærkere Ibåb

en større Xov,

ber kn\?tter alt bvab ban er og mægter

til Ikæben at Slægter

som levenbe Xe6,

i Samfunb frem og tilbage,

støttet af Døbe bvert eneste jfjeb

og meb ansvar for Tttføbtes Iklage« —

IDi elsker og priser meb fulbgob (Brunb

Xps, Xuft og Bølgernes Brus,

og ben frugtbare /iBulb, og ben blomstrenbe /IDunb,

og Ibjærtets IRus;

vi beles gærne meb iplanten og Diaret

om Eventyret

bvoraf vi gror;

men albrig var bet veb bette

vi rejste os fra ben mvlbrenbe 3orb

og blev bens jfvrster mcb IRette.
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«5ei. /IC>int)et var t>et, vort Seer^S^n

tor Slæoternes Ikræfter oa Ikår,

tor levende BUh unC)er (Bravens Brpn

bag tu8en5 Hr.

©0 Xlanften var &et, som QeimemtræuGte

t>cn filtre&e /n>ænot)e,

vort xarsftovs^Xiv,

— i Ikamp met) Slanoe oq Zxqcv -

OQ sftar siQ Sti me& sin sJ?arpe Ikniv

tor at samle vit)t sftilte iRiøer,

®Q IDiljen var ^et, C)er stærh oa stræng

unC)er Uanftens oq /IDin^ernes Ibvælv

som Xe& at &en beUige Sammenbæng

benaav sia selv

OG bragte alt bvab 5e Dritter begære,

/IDønt, lElskov OG BEre,

ja Xiv OG Blo&,

1S>øQnlivct3 ^i^reste Stotfer,

braGte &et alt mct> bræn&enC)e /iDot)

til Hiteret ben som ®fler.

flDeb uens ifiavne blev 5et vel hal&t,

men inderst in&e, &ær vee6

OG vi^ste vt alti&, bvab ©fferet Q'iaittti

lEn EviGbeb —

et Xiv, &er tfthe vet> S)øDen stanser —
tor vore Sanser

en Drøm, et DiGt,

tor XTanhen en ZkQc, &er QUt>cv;

OG t)OG &en ippperste IRet oq pliGt,

tor bvilhen vi /llbennesl^er 8tri&er.
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jfor 5an^be^, jfribeD, Uroshab, Zvo,

un^er bvcr øit vie&e jflaa,

i iforbunt> me^ Slægter, ^er si^eu shal q\:o

OQ var før i^ag,

at hæmpe af sine ^^erste Ikræfter

OG længes efter

at &ø ^erfor —

tict er større en& D^ret og planten,

^et er /ll>enneshets B&el, ben Itrone er vor,

bet var vore ifæbre, ber vanbt ^cn.

Dog, bver som ub over Ibus og Ibegn

meb Bbbu limitter og ser,

må f^lbes af angst veb Zlibernes Hegn:

Ibvab er bet, ber s{?er?

5 Stormagt vojer be bvibe Stammer,

elefttrlsh flammer

ben balve 5orb,

vi sejler i Søslangens Ibule,

vi gjorbe os vælbige IDlnger og toer

over Bølger og Bjærge som jfngle —

men øvtmle af at fli^ve så bøjt,

foer vi til stolt /iDelobl

af Stempelstamp og shlngrenbe jfløjt

os selv forbi —

foer ubenom %ox>cn for /ll>enneshellvet:

Ht (3runb er givet,

og IRob shal til,

for alt som vil vtrhelig voie.

Snart bænger vor Slægt 1 bet f^nagenbe Spil

som 1 "fcranen ^cn brølenbe ©se.
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lt)i ser ve^ lønUoe Strålers Xi?s

bv)a& al^riG en Slægt tør såe,

ser lev)en&e sftjult i Svulm oq (5^s

vort Ib jærte slå.

Jaennem &e spæ&este Xivsvæv spejder

vi 1krætternes iFejC)er

oa bp^er Uro^s

til &em vi iftfte vil ^vrfte;

^e IDises Sten er tunOet af oø

OQ tjener os me& sin Storke.

/IBen 6ruftne af (Branshningens gærenbe Saft

Olemte vi, 1kø5 er l?nn Udø

oa 3Blot> l?un lDan^ u5en 1kærlighet)s Ikraft,

som al&rig kan Oø.

t)i måler atomer og tæmmer Baciller,

men blin&t sig forvilber

bver ånbelig Sans;

kun bi^risk søger vi Ibelse.

jfor "IRabium glemte vi Ikrone og Ikrans,

for penge vor Bvigbebsfrelse.

E)en IDiben om /IDenneskets in5erste Xiv

og &ets IDæjt imob Disbom og /ibagt,

som glimteb af præstens løftebe Ikniv

i ben gamle pagt

og talte veb tlegn fra bet ælbste BEgvpten

til Ikorset og Ikr^pten

i IDiborg og Xunb -

ben IDisbom, ber smiler ab Smerter,

som If^vinber kan smile i jføbselens Stunb

og Stribsmænb meb bristenbe Udj ærter —
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JDcn SanM)e^, at ®ffcu at lDeltær^ og X^st

ocj ®tfer at Xiv oq "Biob

er bctf ^er tpl&er et ^ø^eUgt Br^st

me& u&ø&eltc3t /lDo&

og tpll?er jfolket og stgrher Stammejt

ine5 H^elliGflammen

at Erigbet) —

ben San5be& er sftubbet til Siben,

^en Dis&om spotter vi bånligt neC).

®g 5et vil mærF?es i Striben.

Det mærl^es alt. jfra port artburs Xig

og fra Sletternes blobsprængte Xer

steg bet og stiger bet. IRæbselssftrig:

Se, se bvab ber sfter!

•ffDvab vi gennem et Hrtusenbe raftte

af stort at magte

meb (Bnist og IbjuU

tog be på en /iDennesftealber

og gav til ben Hnb, vi nægtebe SftjuU

bet er for ben, vi falber. —

Sanbbeb, ifribeb, Xlroshab, XTro —
/IDit Ibverv som bet Ibelliges ITolf?

er en Ibejmbalsvagt veb en SI?æbnebro

for et enkelt jfolh.

lEnbsl^ont jeg skimter be større IRiger,

ber s\?nker, ber stiger

mit Evigbebsbab,

som Ikrætterne boer eller bonner.

Iber fanger mit Iborn B£t*3fæbrenes IRåb

og Slanger bet for vore Sonner.
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Iber Mn jeg vanbre i ^et og Dest

u& og ln5 gennem Bv>igbe^8 Wøt

OQ mø^c i Ikriger og JBonOe og præst

mig selv tra før.

Iber bæres jeg på 5e bre^e Sf?ul5re

af tfCWXf 6er smuldrer

vet) Iklrkens ^o^

og ( t)e bebenshe Di^sser.

/BMt Støv bar næret epvelens IRo^

og Det Xøv>, som i Xnn^ene Drvsser.

/nMn /Iftarf? til (5rø6e, mit Ibus til IDærn

langs HDal, Bs og Iklint

sleD og streD me& Stål og Jærn

og met) Bronce og jflint

De saganævnte met) Ikorstegn over

som De Der sover

bar Uegn af Uor:

5eg må vel signe De iRavne

og i^Dm^gt l?i?sse ben ftære 5orD,

som vilDe De uKenDte favne.

Iber, ber er mit Ibiem, og ber mit Sprog,

bvis rene Di^btrinDenDe Blv

viDunDerligt f^lDer bver lønlig Ikrog

af mit fattige Selv

meD IpsenDe 'danher og Dunkle Drømme

og meD Den ømme

og Dristige Sang

af /iDænD og blomstrenDe IkvinDer,

som foran mig over Stierne sprang,

men efterloD Deres /IlMnDer.
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Så sft^l&er '\cq &a mit 3fæ&relan5

Ii&t mer ent) jFl^l5 til en (Brav;

alt bv>a5 jea er, oq alt F3v>a6 jea ftan,

for alt bv>a^ t)et aav> —
ftåret og l^al^et af tusen&e Slægter,

&er famler og fægter

1 bvert mit jfjeb:

„pas på, 5tø5 os il?l?e tilbage!

(5å frem, så vi H)ø5e ftau leve &erveM

1bush — Bnsvar for xafø&tes Iklage!''

H)en Dej er vel trang, t>en BKt>e er tung;

5es be5re S)å& for en &iærv!

Berfor var 5et jeg viedes ung

bet stolte Ibverv

at være en af be vågne IRoster,

ber væftl^er Soster

og væbner 36ror:

1F3er ser 5 jFienben — og IDærget!

Ibvem vover at svigte sin gamle /IDor,

sa berlig og så bærget? —

2)røvt)^ggerne gumler ^z\\ sejge XTeyt,

bvor små og bvor svage vi er —
IDib, Banmarhs IDælbe og S)anmarl?s Dæjt

beror pa ^er!

"toer finbes Bger og ånb at b\?rl?e

for alt bvab Sti^rF^e

vi bar og veeb,

1l3vi shræmmes 5 af be Shranher,

meb plabs for en grænseløs l^ærligbeb

og for be tapreste TTanKer?
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3 Sharnet me^ &en, som ^øev at Sftræh!

Hf Dilje er lDer&en sftabt,

OQ t)en, &er møber sin Sftæbne ftæf?,

bar albriG tabt.

Den Disbeb tør ingen %øq\\ forvansfte:

IbPis alle 2)ansF?e

ftun vil, fast vil,

shal ^ette pli^n^rebe IRiøe

me^ alt &et tabte og mere til

stå en Bao som 6e IDælMges Xige! —

3 mindes ^et vel, sftønt nærmere /IDål

er sat i Oen l?ommen^e Ikamp,

Ibør ©nisternes Ibvislen og Dagternes Drål

og Xlroppernes Uramp!

Der venter en Dej, og &et varer 5e Dintre,

men intet han bin&re

t)en varslede S)ag,

ba vi fra Si?&en og ttiorben

må samle os til et IRagnaroftslag

for Iberrebømmet på 5or5en.

3 Dette /Billionernes Tlog

af Hbels ast imoD Ikain,

be bvibe Stammer meb bver sit Sprog

og bver sit ^egn,

shal mibt mellem Brøbre fra Sverig og ttiorge

vi Danske borge

for iRavn og Brv,

og ingen shal gøre bet bebre,

såsanbt vi enbnn bar /IDost og /IDarv

af vore fejbenbe J'æbre.= 491=
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Di, Sønner af Bnglernes sinM^e Zvo^s

og af Cimbrernes sejrrige jFal^,

vær rolig, &er bliver Brug for os,

og vi han, bva^ vi sftal.

3Bag IRagnarol? sl?imter jeg (5rs som t)e (Bamles,

bvor BEtterne samles

me5 6ul5tavl i UDånO, —
men Dejen er og &en samme:

Hf 36loC>et blomstrer (Benfø5elsens Hn^ —

®p og frem ^a met> 3flamme!

5a langt bar jeg spej5et, så fjærnt vil jeg spå

som Uule ve& 'C;i&ernes Strom.

5eg bar sagt Dem min Hugst, min Urøst og min XTrå

vej t)a, og bøm!

/IDig ruser ej IRoseu, mig fæl&er ej H>ommeu,

før Dagen er hommen

til xranl?ernes 1bøst —
bvis il?l?e selv jeg svigter

og br^ber &en &ulgte Xov i mit Brpst,

som lærer mig Sangerens pligter,

©g blæste jeg UDornet i H)anmar[?s iRavn

igennem Dagenes Dan,

hwn få af &et levende jfoU? til øavn

og mig selv til Ibån —

H jo, &et svider. /IDen an^re svarer:

De shinnenbe Sl?arer

af jfolhet, Oer fal&t,

og ifolhet, som shal fø&es.

Jfor &em bar jeg sunget, pa Oem bar jeg hal&t.

ScQ vee^ t>ct, 5e vee^ t)et: Di mø&es!
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ROOSEVELT
Af Dr. phil. R. Besthorn'.

DE europæiske Demokrater og de eu-

ropæiske Hoffer kappes om at

fejre en transatlantisk Gæst, en Mand, der i

øjeblikket ikke har nogen som helst of-

ficiel Stilling, og som Hofmarskallerne kun

kan henføre under Rubriken „en disting-

veret Udlænding", men som dog mod-

tages som en Potentat af Rang. Den

transatlantiske Gæst er da ogsaa Ex-

Præsident og Præsident in spe i de euro-

pæiske Nationers store Smeltedigel, i

United States of America, og han er noget

mere; han er Theodore Roosevelt, Ame-

rikanernes „Teddy" — den store Ameri-

kaner.

Theodore Roosevelt begyndte at blive

en berømt Mand, da han for tretten Aar

siden paa Kuba førte sin Rough-Riders mod
Efterkommerne af den nye Verdens Op-

dagere. Alverdens Blade bragte Afbild-

ninger af den kække Rytterfører, der

tumlede sin Hest som en Cowboy og

begejstrede de unge amerikanske „Ari-

stokrater", som han havde forstaaet at

samle under sin Fane, til zietenske Be-

drifter, og da Krigen var endt, var

Oberst Roosevelt en Mand med Frem-

tidschancer. To Aar efter banede et af

vor Tids mange uhyggelige Anarkist-

mord Theodore Roosevelt Vejen til den

ProtagonistroUe som han nu i snart et

Aarti har spillet paa Verdensscenen.

Theodore Roosevelt tumlede til sine

Landsmænds Glæde og Beundring sin

Hest og slyngede sin Lasso som en Cow-

boy; han havde da ogsaa faaet en Del

af sin „Opdragelse" ude paa „det daar-

lige Lands" Sletter, og en ægte Back-

woodsman havde været hans Lærer i Jagt

og al Slags Cowbo3^-Idræt.

Theodore Roosevelt hører til en af de

gamle hollandske Slægter, der i Amerika-

Tidernes Morgen drog over Atlanter-

havet og danner et Slags amerikansk

Aristokrati, som føler sig højt hævet over

Wallstreet-Aristokratiet, over de Milliardær-

Parvenuer, „hvis Sønner", som Ex-

Præsidenten officielt har udtrykt sig i et

af sine Budskaber til Kongressen, „bliver

Idioter, hvis Døtre bliver Prinsesser".

Det var en anset og rig Slægt, der lige

fra Washingtons Tid har indtaget en

fremtrædende Stilling i de forenede Sta-

ter. Ex-Præsidentens Fader, den gamle

Theodore Roosevelt var en stor Forret-

ningsmand, han var i en Aarrække Med-

lem af det store Importfirma Roosevelt

& Co. og grundede i Aaret 1876 et

Bankfirma. Han var en meget rig Mand
og en meget velgørende Mand. Hans

Sønner, først og fremmest Theodore,

traadte i hans Fodspor.

Den nu saa kraftige, firskaarne og

rødmussede Theodore Roosevelt , hvis

Hjem er smykket med Trofæer fra Bøftel-

og Bjørne - Jagter, og som kommer til

Europa lige fra sine Løvejagter i det

indre af Afrika, var et svageligt Barn.

Hans Fader lod Drengen gennemgaa

sande Hestekure, og hans Legeme blev

udviklet ved al Slags Sport. Denne „Op-

dragelse" blev afsluttet med et „Kursus"

i Urskoven og paa Prairierne under Le-

delse af| den erfarne Bill Sewall. Men
Roosevelterne var en Slægt, der satte

Pris ikke blot paa Penge og Sport, men
ogsaa paa Aandskultur. Den unge

Theodore Roosevelt blev sendt til den

nye Verdens fineste Universitet, til Har-

vard College. Han fik her en solid

Dannelse, og her lagdes Grunden til

hans patriotiske Begejstring for Amerika
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Roosevelt

og Amerikanerne. Roosevelt vedblev at

være en ægte „ Harvarder ". Ved hans

Datter Alices Bryllup samlede han alle

tilstedeværende, der lige som han havde

studeret ved Harvard College, blandt

dem ogsaa sin Svigersøn, Mr. Longworth,

i Spisestuen, lukkede Derene og begyndte

at synge en gammel lystig Studenter-

vise. De gamle Studenter fra Harvar-

den blev mere og mere lystige, og det

hele endte i en vild Cake-Walk.

Liv og Energi er der i Theodore

Roosevelt, det læser man tydeligt nok i

hans Ansigtstræk. Han blev dog ikke,

som sin Forfædre, Forretningsmand. I

en Alder af 22 Aar — han er født i

New York den 27. Oktober 1858 — tog

han Doktorgraden ved Harvard; derefter

kastede han sig over Politik og For-

fattervirksomhed, og han vedblev at

dyrke al Slags Sport. Roosevelt udvi-

dede sin Synskreds ved et længere Op-

hold i Europa, navnlig i Dresden. Han
taler ikke mere rigtigt godt Tysk, og

han har nylig selv erklæret, at det falder

ham vanskeligt at læse tysk Prosa „paa

Grund at dens Perioder". Men han paa-

staar, at han læser Heine og Klopstock,

og at han i sine ledige Timer i Afrika

har læst „Nibelungenlied", første Del af

„Faust" og hele Wallenstein-Trilogien.

Roosevelt har udfoldet en betydelig

Forfattervirksomhed ; han har skrevet

baade Jagt-Skitser og historiske Afhand-

linger og politiske Essays. Særlig In-

teresse har den Række Afhandlinger,

som han har samlet og udgivet under

Titelen: „American Ideals''. Roosevelt

bekæmper i sin Afhandling om den

„ægte Amerikanisme" m.ange af sine

Landsmænds Idealer, først og fremmest

deres overdrevne Dyrkelse af Guldkalven,

og han fremstiller med stor patriotisk

Begejstring for „den amerikanske Na-

tion, der holder Fremtiden i sin Haand",

sin Opfattelse af den ægte Amerika-

nisme.

Deti sande Amerikanisme bestaar ifølge

Roosevelts Opfattelse i, at Amerikaneren

er Amerikaner i stor Stil , ikke i lokal

Forstand; Roosevelt ivrer stærkt mod
„Sognepatriotismen, mod den smaalige

Patriotisme, der har været en Ulykke for

de oldgræske Republiker, for de italienske

Republiker i Middelalderen og for det

spanske Amerika". Men værre end Lo-

kalpatriotisme er Mangelen paa Patri-

otisme. Der er Filosofer, som forsikrer

os — skriver Roosevelt videre — at Pa-

triotisme i Fremtiden aldeles ikke vil

blive betragtet som en Dyd. Det er

muligt, at de har Ret, men det vil i et-

hvert Tilfælde vare længe, før den Tid

kommer. I en uoverskuelig Fremtid vil

Patriotismen vedblive at have stor Be-

tydning, og de Borgere, der savner den

Egenskab, er daarlige Borgere. „Det er

altid bedre at besidde Originalitet end at

være en Kopi, selv om man kopierer

noget, der er bedre end det originale;

men hvad skal man sige om den Taabe,

som lader sig nøje med at være en

Kopi af noget daarligere ... Og selv

om de Uslinger, som søger at blive

noget andet end Amerikanere, havde

Ret i at anse andre Nationer for at være

bedre end deres egen, vilde det dog

være en Kendsgerning, at det er mange

Gange bedre at være en første Klasses

Amerikaner end at være en anden Klas-

ses Kopi af en Franskmand eller Eng-

lænder". Kun ved fuldt ud at tænke og

handle som Amerikaner kan en Ameri-

kaner udrette noget virkeligt stort — det

gælder efter Roosevelts Mening ogsaa om
Kunstneren og om Videnskabsmanden.

Amerikaneren maa ikke lade sig euro-

pæisere ; den europæiske Indvandrer skal

og maa lade sig amerikanisere hurtigst

muligt.
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Roosevelt glemmer ikke helt, at hans

Slægt er udgaaet fra de hollandske Ind-

vandrere, der, som han selv indrømmer,

forholdsvis langsomt blev amerikani-

serede. Men han anfører det kun for

at fremhæve, hvor stor Fordel de havde

af at være Amerikanere, da de først

helt havde sluttet sig til deres nye Fæ-

dreland og glemt det gamle. Og saa-

ledes er det gaaet og vil det fremdeles

gaa alle andre, der udvandrer til

Amerika!

For at overbevise sine Læsere om, at

enhver, der vil, kan opnaa den store

Lykke at blive en sand Amerikaner, de-

finerer Roosevelt Amerikanismen som

noget, der ikke har noget med Tro eller

Fødested at bestille , men som kun er-

hverves ved et fast Forsæt og en fast

Overbevisning.

Som praktisk Mand ivrer Roosevelt

mod, at man tillægger Nationaliteten

nogen Betydning i politiske Spørgsmaal.

„Den Politiker, som spørger om de irske

eller de tyske Stemmer, eller den Irlæn-

der eller Tysker, der stemmer som Ir-

lænder eller Tysker, er foragtelig, thi

alle denne Stats Borgere skulde kun

stemme som Amerikanere; men han er

ikke en Smule mere foragtelig end den,

som stemmer mod en god Amerikaner,

blot fordi Amerikaneren tilfældigvis er

født i Irland eller i Tyskland."

Men Roosevelt stiller ogsaa strenge

Fordringer til den Indvandrer, der skal

ansees for — hvad han efter Roosevelts

Mening hurtigst muligt bør blive — en

god Amerikaner.

„For Indvandrerens egen Skyld" —
skriver Roosevelt — „er det utvivlsomt

klogt, at han bliver fuldstændig ameri-

kaniseret. Fra vort Standpunkt har vi

desuden Ret til at fordre det. Vi byder

enhver Mand Velkommen , naar han

kommer hertil i den hæderlige Hensigt

at blive en god Borger i de forenede

Stater, ligesom vi selv er. Men vi har

Ret til, og det er vor Pligt at fordre, at

han ogsaa i Virkeligheden skal blive det,

og at han ikke maa indføre Stridigheder

og Fordomme fra den gamle Verden

blandt os. Han maa ikke medbringe

sine nationale Antipathier fra den gamle

Verden. Han maa kun ære vort Flag.

Han maa lære at højtideligholde Washing-

tons Fødselsdag fremfor „the Queen"s

eller „Kaiser"ens og den 14. Juli i Ste-

det for St. Patricks Dag. Vore politiske

og sociale Spørgsmaal maa afgøres efter

deres egen Betydning og ikke forplum-

res ved Stridigheder mellem England og

Irland eller mellem Frankrig og Tysk-

land, som ikke vedkommer os."

„Frem for alt" — saaledes slutter

Roosevelt sin Afhandling om True Ame-

ricanism — „maa vi (Amerikanere) staa

Skulder ved Skulder, uden at spørge om
vore Kammeraters Herkomst eller Tro;

vi maa kun forlange, at de i Sandhed

skal være Amerikanere, og at vi alle

arbejder sammen, med Hjærte, Haand og

Hoved , tor vort fælles Lands Hæder og

Storhed".

Man maa indrømme Politikeren Roose-

velt, at han ikke har fornægtet Forfatte-

ren Roosevelts Idealer.

Theodore Roosevelt betraadte allerede

i Aaret 1881 den politiske Løbebane.

Den unge Roosevelt hørte til det repu-

blikanske Parti og blev i Aaret 1881 som
republikansk Kandidat valgt til Medlem

af New Yorks Bj^aad , hvor han trods

sin unge Alder snart blev det republi-

kanske Partis Leder, men det varede

endnu femten Aar, før han kom frem i

første Kække. I Aaret 1896 vandt Re-

publikanerne for første Gang i Roosevelts

politiske Levetid en stor Sejr ved Præsi-

dentvalget. Republikaneren Mac Kinley

blev Præsident, og Roosevelt, der havde
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et grundfæstet Ry som en bundhæderlig

Mand, blev valgt til Guvernør for Staten

New York.

Præsident Mac Kinley, Præsidenten

med de napoleonske Træk, blev Grund-

læggeren at den amerikanske Imperia-

lisme. Allerede ved 400 Aars-Festen for

Amerikas Opdagelse fremtraadte tydeligt

Tegnene paa, at Amerika begyndte at

føle sig som en Verdens-Magt, men den

amerikanske Imperialisme fremtraadte først

klart for den forbausede Verden ved Sej-

rene ved Cavite og Manilla og ved Paris-

Freden, der kostede Spanien Kuba, Por-

toriko og Filippinerne. Mac Kinley og

hans Amerikanere nøjedes ikke længere

med „Amerika for Amerikanerne"; de

optraadte som Erobrere, og de indviede

en Stillehavs-Politik og Flaade-Politik,

hvis Følger det endnu er umuligt at over-

skue. Denne Expansions-Politik stemmer

ganske med Roosevelts politiske Idealer.

Han kæmpede i Spidsen for sine „Rough-

Riders" paa Kuba, og han var og blev

Mac Kinleys tro Mand. De ledende Po-

litikere i Washington ansaa Roosevelt for

en upraktisk Ideolog og frygtede hans

hidsige Temperament; men Mac Kinley,

der ønskede at blive genvalgt til Præsi-

dent, forstod at bruge sin politiske Elevs

og Beundrers agitatoriske Evner. Da
Mac Kinley som Præsident var afskaa-

ret fra personlig at føre Valgkampen,

valgte han Roosevelt til sin Feltherre og

lod ham opstille som Kandidat til Vice-

præsidentposten.

Roosevelt vilde helst have vedblevet at

være Guvernør, men han gav efter for

sine Partifællers ønsker om, at han skulde

overtage Vicepræsidentposten. Paa det

republikanske Partimøde i Philadelphia

den 21. Juni 190(J blev Mac Kinley en-

stemmig med 926 .St. valgt til Partiets

Kandidat til Præsidentskabet, Roosevelt

ligesaa enstemmigt til Vicepræsidentskabs-

Kandidat. Roosevelt fik ganske vist kun

925 St. — han var Delegeret og stemte

ikke paa sig selv.

Roosevelt drog altsaa i Leding mod
Mac Kinleys demokratiske Modkandidat,

Amerikas største Folketaler, men evigt

uheldige Præsidentskabskandidat William

Bryan. Roosevelt rettede sit Hovedan-

greb mod de vestlige Stater, hvor Bryan

og Sølvmændene havde Overtaget, og

han gennemførte Kampen med stor Energi.

Men medens Roosevelt var i Veststaterne,

rettede Bryan et Angreb mod selve New
York. Det lykkedes dog Guvernør

Roosevelt at bevare denne Stat med dens

36 Valgmænds-Stemmer for Republika-

nerne. Men Guvernør Roosevelt maatte

først bestaa en ny haard Kamp med

Chefen for Politiet i New York, Mr. De-

very, der paalagde sine Underordnede at

nægte Valg-Autoriteterne enhver Hjælp til

at hindre Valgsvig. Roosevelt var imid-

lertid ikke den Mand, der lod sig byde

sligt. Guvernøren lod Byens Borgmester,

van Wyck vide, at han vilde blive gjort

ansvarlig for Politichefens Optræden. Det

hjalp; Devery tog sin Befaling tilbage og

udstedte en ny Befaling til Politiet om at

yde den fornødne Støtte ved Valgene.

Guvernør Roosevelt havde, efter den al-

mindelige Mening, ved sin energiske Op-

træden hindret en Konflikt, der kunde

have faaet meget betænkelige Følger.

Republikanerne sejrede atter i Aaret

1900 som i Aaret 1896. Mac Kinley

blev genvalgt, og Roosevelt blev valgt til

Vicepræsident. Der var dog intet, som

varslede om, at Oberst Roosevelt vilde

blive Præsident Roosevelt, men Mac Kin-

leys Løbebane blev brat aibrudt faa Maa-

neder efter, at han havde tiltraadt sit

andet Præsidentskab. Den 6. September

1901 forøvede Anarkisten Czologosz i

Buffalo-Udstillingens Musikhal et Atten-

tat mod Præsident Mac Kinley, den 14.
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September om Morgenen Kl. 8V4 bukkede

Præsidenten under ror sine Saar, og Vice-

præsidenten, Theodore Roosevelt blev Præ-

sident i de forenede Stater.

Rough-rider-Obersten sad nu i Præsi-

dent-Sadlen ; det skulde vise sig, hvor-

ledes han forstod at tumle sin Ganger

som Statsmand. De fleste amerikanske

Politikere ansaa Roosevelt for en uprak-

tisk Mand, de synes ikke at have havt

den rette Forstaaelse for hans ikke rigtige

behagelige, men afgjort energiske Ansigts-

træk, der fik et særligt energisk Præg

ved de bag Næseklemmerne sammen-

knebne øjnes faste Villies-Blik. Roose-

velts personlige Venner og Bekendte satte

særlig Lid til hans retskafne Karakter,

hans filantropiske Interesser og ansaa

ham for en kommende „Udrenser" i stor

Stil. Selv nærede han Planer i lignende

Retning, men hans Hu stod dog først og

fremmest til et dristigt, diplomatisk Ridt

i den højere Skole paa Verdenspolitikkens

Arena i Spidsen for „det unge Amerika".

Theodore Roosevelt havde i sit stille

Sind taget Kejser Wilhelm til Mønster,

og den amerikanske Statsmand ligner i

Virkeligheden i meget den hohenzollerske

Kejser, der ogsaa selv hurtigt følte sig

tiltrukken af Theodore Roosevelt.

Roosevelt havde oprindeligt kun ugerne

ladet sig vælge til Vicepræsident; men

han fik hurtigt Smag for det hvide Hus,

og han satte alt ind paa at blive „no-

mineret" som det republikanske Partis

Kandidat til Præsidentposten. Det var

og er endnu et stort Spørgsmaal, om
Roosevelt er en Handlingens Mand ; da

han først havde besluttet sig til at søge

Valg, var han bundet ved mange Hen-

syn. Han søgte som ægte Ameri-

kaner at vække Opmærksomhed baade i

Amerika og i Europa, han gav de ame-

rikanske Politikere flere Beviser paa, at

han var en Mand med sin egen Villie og

med Villie til at sætte den igennem, men
hans første Præsidentskabs Tid forløb

væsentlig med Fremsættelsen af et stort

Program og Forberedelser til Valgfelt-

toget.

Roosevelts Venner ventede, at han

vilde optage og gennemføre en Kamp mod
Trusterne, mod „Morganisationerne", der

paa saa mange Maader fordyrede Livet

for den store Del af Befolkningen i de

forenede Stater. Roosevelt bebudede paa

sin store politiske Tournée i August

—

September 1902 Kamp mod Trusterne,

men han bebudede Kampen med al For-

sigtighed. „De Anklager, der rettes mod
Forretnings-Ringene" — sagde Roosevelt

i sin Tale i Providence den 23. August

1902 — „er for en stor Del ganske ube-

rettigede. Ringene er lige saa nødven-

dige, som Arbejder-Organisationerne er

med Hensyn til Lønningsbevægelsen.

Men der maa findes et Beskyttelsesmid-

del mod Ringene. Dette Middel maa
søges i en Lovgivning, der stiller Ringene

under Regeringens Kontrol — men en

saadan Kontrol maa udøves med Maade-

hold". „Jeg vil ikke" — sagde Roose-

velt i en Tale i Worchester den 2. Sep-

tember 1902 — „være med til at tilintet-

gøre Trusterne, hvis det kun kan ske

paa en Maade, der ødelægger Landets

Industri".

Da man i den Rooseveltske Æras første

Dage spurgte en Wallstreet-Matador om,

hvad Trust-Magnaterne ventede sig af

Roosevelt, svarede den amerikanske Børs-

mand meget tillidsfuldt: „Idet Roose-

velt overtager Præsidentskabet, træder

han i Spidsen for et Parti, i hvilket

Stor-Kapitalisterne er almægtige!" Roose-

velts Taler i Providence og Worchester

tydede paa, at Børs-Matadoren havde

havt den rette Opfattelse, men Roosevelts

Venner troede paa ham, og de henviste

til, at han først vilde faa den rette Magt,
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naar Nationen havde valgt ham til Præ-

sident.

Den tidligere saa principstærke Theodore

Roosevelt gik forsigtigt frem paa Trust-

Oir.raadet. Til Gengæld søgte Rytter-

Obersten fra Kuba at sikre sig Populari-

tet ved ultrachauvinistiske Fortolkninger

af den saare berømte, men efterhaanden

ganske forvanskede Monroe-Doktrin.

Monroe-Doktrinen, der egentlig ikke

skyldes Præsident Monroe, men den gamle

Jefferson, blev fremsat i Aaret 1823, da

den europæiske Reaktion truede med at

støtte Spanien mod dets frafaldne ame-

rikanske Kolonier; den amerikanske Kon-

gres opstillede da den Grundsætning for

de forenede Staters Politik, at de ikke

vilde taale europæiske Magters Indblan-

ding i amerikanske Anliggender, og at

de ikke vilde tilstede, at europæiske Re-

geringssystemer fandt Anvendelse paa

Amerika. I Tidernes Løb er denne Dok-

trin i Amerika bleven fortolket saaledes,

at den i Virkeligheden betyder: „Ame-

rika for Amerikanerne", og Roosevelt

har i adskillige Taler taget Ordet tor

en amerikansk Politik, der drager de

yderste Konsekvenser af denne Fortolk-

ning.

„Amerikanernes Interesse for Monroe-

Doktrinen" — sagde Roosevelt i sin Tale

i Augusta den 26. August 1902, efter at

han havde forherliget Resultaterne af den

spansk-amerikanske Krig — „er nu

mere levende end nogensinde før. Mon-

roe-Doktrinen fastslaar simpelthen den

bestemte Anskuelse, at det nu maa

overlades Nationerne i denne Verdens-

del selv indbyrdes at afgøre deres

Skæbne. Amerika maa ikke længer be-

tragtes som et Kolonisations-Objekt for

nogen som helst europæisk Magt. Den

eneste Magt i Amerika, der kan gennem-

føre Monroe-Doktrinen, er de forenede

Stater. Thi under de nuværende For-

hold maa en Nation, der opstiller en

Doktrin, hvorved den sandsynligvis paa

en eller anden Maade vil komme i Mod-

sætning til andre Magter, ogsaa have

Kraft til at gennemføre den."

Roosevelt hævdede, at Amerika til Gen-

nemførelsen af Monroe-Doktrin-Politik-

ken maatte have en stark Flaade, men

han lod tydeligt forstaa, at Amerika efter

hans Mening ogsaa kunde benytte sin

Flaade til at optræde som Verdens-Stor-

magt.

Foreløbigt optraadte Præsident Roose-

velt kun som Program-Taler, men man
havde overalt en bestemt Følelse af, at

man her stod overfor en ejendommelig

Personlighed, der hurtigt kunde blive en

betydelig Faktor i Udenrigspolitiken. De

europæiske Statsmænd begyndte snart at

søge Forbindelse med de amerikanske

Imperialisters Fører. Kejser Wilhelm gik

i Spidsen og sendte allerede i 1902 sin

Broder, Prins Heinrich, til Washington.

Roosevelt følte sig tydeligt nok meget

smigret, men den tyske Kejsers Ven-

skabsbeviser behagede ikke rigtigt den

offentlige Mening i de forenede Stater,

og Roosevelt optraadte ogsaa her med

en vis Forsigtighed.

Man imødesaa under disse Forhold

rundt om i Verden med den største In-

teresse den amerikanske Valgkamp i 1904,

der skulde afgøre, om Roosevelt skulde

forblive i det hvide Hus.

Der mærkedes i ret vide Kredse i

Amerika stærk Misstemning mod Roose-

velt, og den demokratiske Fører, Mr.

Williams fra Mississippi, udtalte mange

Amerikaneres Mening, da han stemplede

„den herskende Republikanisme" som „en

vulkansk og uberegnelig Rooseveltisme".

Demokraterne nærede da ogsaa alvorlige

Forhaabninger om at kunne sejre ved

Præsidentvalget, de vragede denne Gang

Mac Kinleys uheldige Modkandidat og
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„nominerede" Overdommer Parker, der

havde stor Indflydelse i den for Valg-

kampen saa vigtige Stat New York.

Parker syntes at være en farlig Mod-

kandidat, navnlig da de tyske Ameri-

kaneres Fører, Karl Schurz, truede med

at træde i Opposition mod den Roose-

veltske Imperialisme.

Den 27. Juli 1904 modtog Præsident

Roosevelt paa Verandaen paa sit Landsted

vedOyster Bay en Deputation fraChikago-

Mødet, der overbragte ham den officielle

Meddelelse om, at det republikanske Parti

havde valgt ham til sin Kandidat til

Præsidentværdigheden. Roosevelt besva-

rede denne Meddelelse i en længere Tale.

„Som Præsident" — sagde Roosevelt —
„har jeg søgt at gennemføre Præsident

Mac Kinleys politiske Principper til Ære

for Landet og til dets Bedste. Skulde

ieg blive genvalgt i November, vil jeg

fortsætte dette Værk. Det vilde da og-

saa utvivlsomt være uklogt at ændre en

Politik, som har bragt saa gode Resul-

tater. Indadtil er der Lykke og Frem-

gang. De nationale Interesser og den

nationale Ære er bleven hævdede udad-

til, og vore Finanser hviler paa den

solide Guldbasis, der vil vedblive at være

et Grundprincip, ikke en midlertidig po-

litisk Udvej, saa længe Republikanerne

har Magten". Med Hensyn til Toldvæsenet

hævdede Præsidenten Beskyttelses-Prin-

cippet, men han gik iøvrigt let hen over

det Spørgsmaal. Saa meget mere be-

stemt udtalte Roosevelt sig til Forsvar

for sin Udenrigspolitik. „Vor Udenrigs-

politik" — sagde Roosevelt — „er ble-

ven saaledes ledet, at ikke noget af

Amerikas berettigede Krav er blevet ofret.

Vort Forhold til alle fremmede Nationer

er nu saa fredeligt som muligt, og der

er ikke en Sky i Horisonten. Kuba,

Venezuela og Panama har vist, at Monroe-

Doktrinen er en levende Virkelighed, der

ikke er bestemt til at skade nogen Na-

tion, men kun til at beskytte det vestlige

Kontinents Civilisation — og fremme Ver-

densfreden" !!!

Den 10. August kom Turen til Parker,

der den Dag modtog den officielle Med-

delelse om sin „Nomination" paa det

demokratiske Partimøde i St. Louis.

Parker angreb i sin Tale skarpt den

Rooseveltske Imperialisme og Militarisme.

„Vi er" — sagde Parker — „ikke en

Militærnation, men et fredelskende Folk.

Udfoldelsen af store Rustninger kan fryde

Øjet og i Øjeblikket vække Stolthed hos

Borgerne, men den kan ikke give Landet

en eneste Indvandrers Hjerne og Kraft

eller foranledige Anbringelsen af en eneste

Dollar her i Landet. Jeg protesterer

mod den nu altfor stærkt udviklede Fø-

lelse, at vi ifølge den herskende Stilling,

vi har faaet i Verden, maa blande os i

fremmede Landes Kiv og Strid, og at

vi, fordi vi er blevne store, skal blande

os i ethvert vigtigt Spørgsmaal, der op-

staar i andre Dele af Verden. Jeg pro-

testerer mod Oprettelsen af en Militær-

magt som den, der vilde udkræves til at

hævde en saadan Stilling."

Valgkampen i den store transatlantiske

Republik fik ved disse Programtaler,

ved Parkers Opposition mod Roosevelts

Imperialisme og Militarisme, virkelig

verdenspolitisk Betydning, og man imøde-

saa med stor Spænding Kampens Udfald.

Roosevelt sejrede, og man afventede der-

efter med endnu større Spænding hans

Optræden som virkelig valgt Præsident.

Spændingen var saa meget større,

fordi Roosevelt tiltraadte sit nye Præsi-

dentskab paa en Tid, da Rusland førte

sin store Kamp i Østasien mod Japan,

og da Kejser Wilhelm i sin Forbitrelse

over den fransk-engelske Entente truede

med „at føle Frankrig paa Pulsen".

Ex- Præsident Roosevelt drager til Kri-
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stiania for at modtage Nobel-Præmien.

Har han fortjent den? Det er sikkert,

at Roosevelt, efter at han i Efteraaret

1904 var bleven valgt til Præsident, har

fortsat sin imperialistiske Politik i stor

Stil. Han har gennemført sit store

Flaadeprogram, han har ved den ame-

rikanske Kampflaades store Togt viist,

at Filippinernes Erobrer vil spille en

Hovedrolle i det stille Ocean, og han har

ved flere Lejligheder viist Verden, at

Nordamerika betragter sig som en

\'erdens-Stormagt. Paa den anden Side

har Roosevelt som Præsident erhvervet

sig betydelige Fortjenester paa Freds-

bevægelsens Omraade. „Der er to Ting",

sagde Roosevelt den 17. September 1904

til Berta v. Suttner, „som jeg vil gøre

for Fredssagen. For det første vil jeg

søge at standse den frygtelige russisk-

japanske Krig ; for det andet vil jeg for-

anledige Sammenkaldelsen af en ny

Haag-Konference, for det tredje skal de

forenede Staters Regering tilbyde alle

andre Stater Afslutningen af Voldgifts-

Traktater." „Vær overbevist om" —
sagde Roosevelt, da han tog Afsked med
Freds-Baronessen — „at Verdensfreden

kommer — den kommer kun Skridt for

Skridt, men den kommer."

Endnu er der ingen Udsigt til dens

Komme, men sine Løfter til Berta v.

Suttner har Theodore Roosevelt holdt.

Portsmouth-Freden skyldes ganske vist

egentlig de japanske Statsmænds kolde

Beregning af, at Japan trods sine Sejre

i Længden ikke vilde kunne gennemføre

Kampen mod Czarriget, men det var

lige godt Roosevelts store Fortjeneste,

at Fredsunderhandlingerne kom i Gang.

Det var ogsaa Roosevelt, der tog Ini-

tiativet til den 2, Haag-Konference. Den

skuffede i mange Henseender hans For-

haabninger, og han maatte tilstaa denne

Skuffelse i det Roosevelt-Budskab, som

den 3. December 1907 blev oplæst i

Senatet og i Repræsentanternes Hus i

Washington, og hvori han forlangte en

større Hær og navnlig flere store Slag-

skibe. Men han kunde dog med nogen

Grund hævde, at der paa den anden

Haag- Konference var opnaaet værdifulde

Resultater, navnlig for Voldgifts-Tanken.

Det bør ogsaa fremhæves, at Roosevelt

med velberaad Hu hindrede, at den ved

Indvandringsspørgsmaalet fremkaldte

Spænding mellem Amerika og Japan

førte til Krig mellem de to Stillehavs-

magter. Alen Fredsven i Berta v. Sutt-

ner'sk Forstand er Theodore Roosevelt

visselig ikke, og han fremsatte i den

store Tale, som han den 23. April holdt

i det franske Akademi, Anskuelser, der

næppe behager de rigtige internationale

Fredsvenner.

Der fremtræder her, som paa mange

Omraader, en stærk Lighed mellem Theo-

dore Roosevelt og Kejser Wilhelm ; begge

har de skaffet deres Stater en stor Flaade,

begge har alligevel drevet Fredspolitik.

Den samme Lighed fremtræder paa den

indre Politiks Omraade. Præsident Roose-

velt har lige saa lidt gennemført sin Kamp
mod Trusterne, som Kejser Wilhelm har

gennemført den Kamppolitik mod Social-

demokratiet, som han bebudede i sin

Tale i Oeynhausen.

Præsident Roosevelt har i de halv-

ottende Aar (14. September 1901—3.

Marts 1909), i hvilke han har staaet i

Spidsen for den store transatlantiske Re-

publik, ikke givet Beviser for, at han er

en stor Handlingens Statsmand, men han

har utvivlsomt paatrykt sit Lands Poli-

tik sin egen ejendommelige Personligheds

Præg. Roosevelt kunde da vistnok ogsaa,

hvis han havde villet, i 1908 have

brudt Traditionen om, at ingen Præsi-

dent i de forenede Stater maa genvælges

to Gange. Han besluttede sig, om end
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efter lang Tøven, til at træde tilbage, og

han gennemførte, at hans Ven Taft blev

valgt til Præsident. Mange mente, og

vistnok med Rette, at Roosevelt ved

næste Præsidentvalg, i Efteraaret 1912,

atter vilde optræde som Præsidentskabs-

kandidat. Foreløbig søgte han Rekreation

og vel ogsaa at gøre Reklame ved

at gaa paa Løvejagt i Afrika, og han

betragter tydeligt nok ogsaa sin Rejse

fra det indre Afrika til Norge som en

velkommen Anledning til Reklame for

sin Person og derved for sit Genvalg.

Der kan være Tvivl om, hvor vidt han

naar sit Maal, og han har anset det for

klogt at dementere Efterretninger om,

at han skulde have udtalt, at han atter

vil optræde som Præsidentskabskandidat.

Roosevelts Efterfølger, William Howard

Taft synes hidtil ikke rigtigt at magte

sin Opgave, og det republikanske Partis

Stilling er i de sidste Maaneder øjensyn-

ligt bleven svækket. Denne Tilbagegang

for Republikanerne forøger ganske vist

Roosevelts Chancer for atter at blive op-

stillet som republikansk Præsidentskabs-

kandidat, men Spørgsmaalet er, om ikke

Demokraterne faar for god Vind i deres

Sejl inden den næste Valgkamp, der

først skal begynde i Sommeren 1912.

Men i hvert Fald er den amerikanske

Ex-Præsident Theodore Roosevelt ikke

blot en af Nutidens interessanteste Stats-

mænd, men Theodore Roosevelt er ogsaa

som Privatmand en Personlighed, som

de europæiske Statsmænd maa tage med

i deres Fremtidsberegninger. Hvor den

tætbyggede, jævntborgerlige Mand med

det karakteristiske Ydre end viser sig,

hvad enten det er i Hofsalene eller i

Universitetssalene eller paa de europæiske

Storstæders Promenader, kan han være

sikker paa, at alles Blik vil være rettet

paa ham — paa Ex-Præsidenten og

maaske Fremtids -Præsidenten i den

amerikanske Verdens-Stormagt, The Uni-

ted States of America, Theodore Roose-

velt.
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NAVNESKIFTET
Nogle Betragtninger over Navnelovens Virkninger.

Af Prof., Dr. phil. JOHANNES Steenstrup.

DER er snart gaaet sj^v Aar, siden der

ved kgl. Resolution af 26 Mai 1903

blev givet Adgang til at erhverve nye Slægt-

navne ved Beviser, der udfærdiges af Øvrig-

heden, og det er sex Aar siden den om-

fattende Lov om vore Navneforhold udkom

(den 22 April 1904); den gav for et Tids-

rum af 10 Aar Adgang til at erhverve sig

et nyt Navn gjennem Øvrigheden, samtidig

med at Adgangen til at faa Navneforandring

ved kgl. Bevilling vedblev at gjælde; de

derved iagttagne Regler skulde fremdeles

følges.

Det er endnu ikke bleven belyst ved nogen

Statistik., i hvilken Grad den ved disse Be-

stemmelser aabnede lettere Adgang til at faa

et nyt Navn hidtil er bleven benyttet, og

ikke heller er det blevtn undersøgt, af hvilken

Karakter de nyerhvervede Navne have været.

For de tre sidste Aar foreligger der dog i

de af Justitsministeriet halvaarsvis udgivne

Fortegnelser over erhvervede Navne et let

tilgængeligt Materiale til Oplysning herom,

og jeg skal i det følgende søge at redegjøre

for, hvad de kunne lære os i de nævnte

Henseender. Jeg bemærker, at de nedenfor

anførte Tal ere beregnede af Underbibliothekar

Alfred Høyer, som i sin Tid bistod Navne-

kommissionen og har medvirket ved Ud-

arbejdelsen af „Navnebogen".

Det vil dog være rigtigt først at kaste et

Blik paa de Navne, som netop ikke ere

blevne ændrede, men derimod ved Navne-

loven opnaaede Beskyttelse. Man kunde

sikre sig imod, at P2ns Slægtnavn blev taget

af Andre, naar man inden 1 Juli 1905 ved

Anmeldelse til Justitsministeriet havde for-

beholdt sig Navnet, ligeledes kunde Ejeren

af en fast Ejendom — med visse nærmere

Begrænsninger — ved Anmeldelse forhindre,

at Nogen tilegnede sig denne Ejendoms Navn

som Slægtnavn. Alle disse Navne bleve op-

tagne paa en af Justitsministeriet 1 906 ud-

given Fortegnelse, som tillige indeholdt alle

Navne, der vare givne ved Øvrighedsbeviser

i Tiden fra I Juli 1905 til 31 Marts 1906

og som ligeledes skulde være beskyttede.

Derimod bleve de Slægtnavne, der vare er-

hvervede ved Øvrighedsbeviser før 1 Juli

1905 i Henhold til Resolutionen af 26 Mai

1903, ikke værnede. I Alt beskyttedes 7711

Navne, deriblandt besynderligt nok de al-

mindelige Navne paa -sen : Andersen, Hansen,

Jensen osv.

I Følge Loven skulde det tillige være for-

budt at antage „Navne, som have været

baarne af Personer, der have gjort sig for-

tjente af Fædrelandet og som ikke ere al-

mindelige Slægtnavne". Efter Anmodning af

Ministeriet udarbejdede jeg en Liste, der

kunde tjene til Grundlag for en saadan For-

tegnelse, men da Ministeriets Liste udkom

(Fortegnelse II), kunde jeg ikke andet end

forbauses ved dens Udseende, og det gik

vist de fleste, som saa den, paa samme

Maade. Selv de, der mente, at de sad inde

med nogen Kundskab om, hvad Mænd og

Kvinder havde udrettet for Danmark gjennem

Tiderne, maatte erklære, at de vare uvidende

om Gjerninger, der kunde henføres til Per-

soner, der havde baaret en stor Del af disse

Navne. Man kan bedst belyse dette Forhold

ved at sammenligne Listen med Navnene paa

de i Bricka's „Biografisk Lexikon" optagne

Personer; her maatte dog vel Størsteparten

af hine Navne findes, men man møder kun

172 af Listens 430 Navne, altsaa langt under

Halvdelen. Gjennemløber man for at finde

en Forklaring herpaa Listen paany, ser man,

at Navne fra fremmede Nationer ere stærkt
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repræsenterede. Særlig bringe flere svenske

Navne En paa den Tanke, at der er taget

Hensyn til svenske Frivillige fra de sidste

Krige , og jeg formener ogsaa at have er-

faret, at et Hensyn af denne Art skal have

gjort sig gjældende. Imidlertid forekommer

det mig underligt, om Loven ved sit Udtryk

„de af Fcedrelandet fortjente Mænd" skulde

have tænkt derpaa, og naar danske „alminde-

lige Slægtnavne" ikke kunne beskyttes, synes

det urimeligt, at Navne af en lignende al-

mindelig Karakter hos et andet Folk (Lund-

green, Lundquist, Lundstedt, Lundstrøm)

skulde beskyttes. Det ser heller ikke heldigt

ud, at en Liste over vore „fortjente" Mænd

skal have et saa rent fremmedartet Udseende.

Endelig har Beskyttelsen for alle disse fremmed-

klingende Navne været ganske ufornøden,

eftersom Loven ikke tillader at tage Navne

,,som skjønncs ikke at være stemmende med

dansk Sprogtone". Allerede af den Grund

vilde man ikke kunne faa Lov til at hedde

Butho, Deleurent, Feyk, Spalensky, Traut-

wein eller Verlich.

Jeg skal endnu tilføje, at man omvendt i

denne Liste savner Navne, der have været

baarne af fortjente Mænd og som altsaa nu

ere ubeskyttede, saaledes Brandes, Foersom,

Klevenfeldt.

Det forekommer mig saa meget mere

uheldigt, at man ikke kan faa fat paa de

Principer, som ligge til Grund for denne

Liste, som Lovens § 3 forlanger, at ved-

kommende Embedsmand skal skjønne over,

om ikke mulig en Ansøger ønsker et Navn,

der „efter de samme Grundsætninger, som

ere fulgte i Fortegnelsen", bør undtages fra

Tilegnelse.

Hvad Lovens Hovedformaal angaar — at

fremkalde et mere almindeligt Navneskifte —
maa man sige , at Resultatet kun har været

lille, og at Navneskifte ikke er bleven an-

vendt i den Grad, som man havde haabet

og ventet. Der er ikke sket noget , som i

fjerneste Maade kan sammenlignes med det

af Napoleon i Holland for Hundrede Aar

siden paabudte Navneskifte, der var til stor

Nytte for Folket, og hos os er jo alt ogsaa

sket ad Frivillighedens Vej. Men skulle vi

for Alvor komme bort fra vor Navneskiks

Ensformighed og fra de altfor talrige Navne

paa -sen , maa der fra Befolkningens Side

tages fat med langt større Kraft. Man maa

jo huske paa, at Befolkningen i Danmark

stadig tiltager stærkt, og derfor bliver med

hvert Aar Antallet af dem, der hedde Ander-

sen, Christensen, Nielsen osv., stadig større.

Man maa ikke lade sig skuffe af, at Kraks

Vejviser for iaar har 800 færre Petersen'er

end for ti Aar siden, da dette kun skyldes

en forandret Plan for Udgivelsen ; det har

været nødvendigt stadigt stærkere at begrænse

Tallet af dem , der medtages , og vitterligt

nok findes der Ejendomme i Kjøbenhavn

med en halv Snes Familier Petersen, hvoraf

kun en enkelt er indgaaet i Vejviseren. Men

hvis vi raadspørge Vejviseren for Odense,

som stadigt medtager alle — her finde vi

til Ex. opført 100 Arbeidsmænd Andersen —
ville vi se, at disse Navne paa -sen stadigt

ere i Stigning. Der fandtes opført i 1909

100 flere med Navnet Andersen end i 1898,

det vil sige en Forøgelse med en Sjettedel,

80 flere Hansen, 50 flere Petersen osv. Og

saaledes gaar det selvfølgelig allevegne.

Det samlede Tal af Navneskifter kan ikke

oplyses af det Materiale, som er offentlig til-

gængeligt; om Navnebevillingerne efter Re-

solutionen af 1903 indtil 1 Juli 1905 fore-

ligger der nemlig ingen Oplysning — men

det har sikkert været et ikke ringe Antal —
og Navneskifterne fra 1 Juli 1905 til 31

Marts 1906 ere, som ovenfor anført, med-

optagne i Fortegnelsen over de anmeldte

forbeholdte Slægtnavne. Tilbage bliver Navne-

skifterne fra 1 April 1906 til 30 Juni 1909,

og disses samlede Tal er 2034. Hermed er

Intet givet om, hvor stort et Antal Personer

der har faaet nyt Navn, da en Faders Navne-

skifte ogsaa omfatter hans Børn under atten
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Aar og da tiere Søskende kunne indgive Be-

gjæring og faa bevilget Navneskifte i For-

ening. Hovedmængden af Navneskifter er

naturligvis foregaaet ved meddelte Øvrigheds-

beviser. I de udgivne Fortegnelser er der

kun fra 1 Januar 1908 givet Oplysning om,

at Navnet er erhvervet paa denne Maade

eller ved kgl. Bevilling, men af de siden den

Tid foregaaede Skifter skyldtes kun 1 10 eller

en Sjettedel kgl. Bevilling.

Vi spørge dernæst, om Skiftet har virket

i den Retning, som Loven især tilsigtede,

nemlig at nedbringe Antallet af de 18 vel-

bekjendte Navne paa -sen, om hvilke mange

Tusinder ere fælles. Man kan vel antage,

at de bortlagte Navne netop for en alt over-

vejende Dels Vedkommende have været af

denne Art, men herom foreligger ingen Op-

lysninger. Og mærkeligt er, at blandt de

(siden 1906) antagne Navne findes ikke

mindre end 25 Former paa -sen, selv om

man bortser fra de sammensatte Navne (med

Bindestreg). Af denne sidste Art Navne er

der ved Skifterne opstaaet 209, hvilke paa

26 nær alle indeholde Navne paa -sen.

Om disse Navne med Bindestreg kan der

jo siges meget baade godt og ondt, men

utvivlsomt med Overvægt af det sidste. Det

er udgaaet af en smuk og naturlig Følelse,

al en Mand ikke kan bekvemme sig til helt

at slippe sin Faders Navn, medens han dog

gjerne tillige vil give det den Individualitet,

som det mangler af den Grund, at det bæres

af Tusinde andre, derfor tilføjer han et andet

Navn, til Ex. Moderens Slægtnavn (Beck-

Larsen, Larsen-Schou). Imidlertid bør man

huske paa, at Slægtnavne jo gjerne skulde

blive staaende gjennem Tiderne og at alle-

rede i det næste eller næstnæste Slægtled

Interessen for det tilknyttede Navn let vil

være dalet; dernæst 'har man dannet sig et

langt Navn, jævnlig et urimelig langt Navn,

ofte et uskjønt, urythmisk og upraktisk Navn.

Særlig uheldigt er det naturligvis at sammen-

knytte to -sen-Navne. Christensen-Sørensen

findes vist ikke, men der findes Navne, som

ere fuldt parallele dermed. Det havde der-

for maaske været rigtigere resolut at bryde

med Fortiden og danne et helt nyt Navn.

Der er for nylig i Norge af en anden

Grund bleven rejst Protest mod disse sammen-

satte Navne, idet det hævdes, at de meget

ofte ere dannede med den Bagtanke at lade

-sen-Navnet glide bort, saa at man alene

staar med det ene, i Virkeligheden en anden

Familie tilhørende Navn. Ligeledes er der

gjort opmærksom paa, hvor betænkeligt det

er, at man lader sit Barn døbe med en

anden Families Slægtnavn, som denne er

eneberettiget til, idet man knytter det tæt til

Barnets Efternavn. Kan der nu end rejses

Tvivl, om en Families Ret til sit Navn gaar

saa vidt, som det her er paastaaet, er det

sikkert, at der ogsaa i Danmark kan tales

om Misbrug i Retning af paa denne Maade

at ville tilegne sig fremmede Navne.

Endnu skal jeg kun nævne, hvilke prakti-

ske Ulemper de sammenbundne Navne føre

med sig. Ofte vil Vedkommende — især

naar Navnet er besværligt — være alene

kjendt ved det ene af disse Navne, men

hvilket af dem det er, kan den udenforstaa-

ende ikke vide. Ved enhver Bogføring og Re-

gistrering møder man den Vanskelighed , at

Navnet kan opføres paa to Steder og at

Vedkommende maaske netop ønsker at op-

føres ved et bestemt af disse Navne.

Hvad der tillige tilsigtedes ved Navneloven,

var, at Korraadet af vort Folks Familienavne

kunde faa en Tilgang af Navne med ud-

præget dansk Karakter. Det er nemlig ube-

strideligt , at Navnene i Danmark mere end

hos noget andet Folk fremtræde i en unational

Form, og at mangfoldige Navne, selv om

de af Herkomst ere danske, ved Vanrøgt og

Uskik have faaet en fremmed Form og et

udansk Udseende. Man har med Forkjær-

lighed anvendt uhjemlige Bogstaver som c,

ii, ph, w, z, ti, de stumme h'er, eller saa-

danne Forbindelser som ay, sch, og Endelserne
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dt, -nn, -11 og meget andet, som ser fremmed-

artet ud. Navneloven fordrede derfor, at det

Navn, som ønskedes erhvervet ved Øvrigheds-

bevis, „var stemmende med dansk Sprog-

tone". Dette sidste beror jo paa et Skjøn,

og man kan vel nok sige, at ikke alle

Øvrighedskredse have været lige strænge i

deres Fordringer.

Efter Anmodning af Justitsministeriet havde

Docent Dahlerup og jeg udarbejdet en „Navne-

bog til Vejledning ved Valg af nye Slægt-

navne" (1902, andet Oplag 1903), og vi

havde stræbt efter kun at have Navne af

dansk Bygning og Klang. Vi havde derfor

som Navne i høj Grad anvendt gamle danske

Ord, gamle Personnavne og ældre Stednavne.

Hvor mange Navne, der er taget af Navne-

bogen i de første to Aar, kan ikke opgives,

men siden 1 Juli 1905 er der af den taget

767 Navne, dog ere 117 af dem undergaaet

en let Ændring, og af de 767 Navne har

omtrent en Trediedel været gamle Person-

navne, en Ottendedel gamle Stednavne og

gamle Ord.

I Navnebogen havde vi ikke optaget noget-

somhelst dansk Stednavn fra Nutiden, det

var en af de største Begrænsninger, som vi

havde sat os, men dels vilde vi ikke træde

nogen Families eller nogen Ejendomsbesidders

Rettigheder for nær, dels ønskede vi, at den

rige Navnekilde, som havdes i Stednavnene,

skulde vedblive at bestaa ved Siden af. I

alle Lande og da ogsaa hos os har det

været Tilfældet, at Slægtnavne ere udgaaede

fra Stednavnene som fra et velforsynet For-

raadskammer. Det har da ogsaa vist sig,

at af de siden 1906 erhvervede Navne om-

trent en Fjerdedel ere Stednavne her fra

Landet. Da vore Stednavne i Modsætning

til f. Ex. de tydske Stednavne have en ud-

præget national Form, ligger heri en Vinding

for det nationale Element i vor Navneskik.

Navnebogen maa vel ogsaa have medvirket

til, at Navne, som Ansøgerne frit have dannet,

i det Hele have faaet et dansk Præg; man

kan se, at mange af dem ere dannede i

Analogi med Navne, som Bogen indeholdt,

eller efter Principer, som vare anvendte i den.

Men det kan jo desværre ikke siges, at alle

de nyoptagne Navne gaa i dette Spor. Ikke

helt faa tilhylle deres danske Oprindelse ved

en udansk Skrivemaade i Lighed med den

ovenfor omtalte, f. Ex. ved at bruge c for k,

w for V, z for s osv., og ikke mindre end

en Ottendedel have en udpræget fremmed

Form, til Ex. med Endelser som -don, -hårdt,

-thon, -ton, -us.

Der var enkelte Endelser, som Dahlerup

og jeg vel ikke vilde betegne som udanske,

men som dog havde en lidt tvivlsom Karakter,

hvorfor vi slet ikke ønskede at benytte dem

i Navnebogen. Herhen hørte Navnene paa

-feld (-felt). Det er ubestrideligt, at der

findes gamle danske Stedbetegnelser, hvori

Feld , Fjal , Fælle er indgaaet som Forled

eller Efterled (Søfælde , Feldborg , Feldmose,

Resenfelde) eller som hedde Feld , Fjelde.

Efter disse Steders Naturforhold maa man

antage, at Ordet betyder en flad Engslette.

Herfra forskjellig er Feld i Betydningen Mark,

det tydske Feld , som indvandrede i den

sidste Del af Middelalderen („Burmand holder

i Felden ud") og som ogsaa blev anvendt

om Slagmark (Felttog , Feltherre). Ogsaa

som Endelse i Herregaardsnavne optræder det

sent; et af de første er Gisselfelt paa Kong

Olufs Tid. Naar derfor for nogle Aar siden

Ejeren af Frydendal fik dette Navn ombyttet

med Gaardens ældre Navn Torbenfeldt,

vandtes alligevel ikke herved et fuldt dansk

Navn. Det skyldes derfor ogsaa en sydlig

Paavirkning, at saa mange danske Familie-

navne ende paa -felt. Endelsen maa have

havt Tiltrækning hos Navnesøgerne; thi ikke

mindre end 45 nye Navne af denne Art ere

blevne givne.

Ogsaa et Par andre Endelser, der have

en udansk Karakter, have været søgte; der

er bleven dannet 15 Navne paa -hof(f) og

8 Navne paa -dorf(f).
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Hvad Endelsen -ov, -ou angaar, er det jo

ubestrideligt, at der findes enkelte danske Sted-

navne med denne Endelse, men Efterledet har

sikkert oprindeligt været Hov, et ophøiet Sted,

eller Hoved (Gaarden Karkov hed tidligere

Karkhoved; Vartov er en Fordreining af et

tydsk Kronavn, Wartho, giv Agt!). Ved

Navne med Endelsen -ou drages Tanken dog

uvilkaarlig langt mere i Retning af de utal-

lige Lokaliteter med denne slaviske Endelse

(GoUnow, Giistrow, Hagenow, Treptow osv.)

i Mecklenburg, Preussen osv., og de valgte

danske Slægtnavne af denne Art kunne ikke

siges gjennem Navnets første Led at have

faaet tilført en dansk Farve. Man maa

haabe, at Navne som Bredov, Darlov, Litthau,

Trekov osv. ikke ere blevne erhvervede ved

Øvrighedsbevis, thi de stemme ikke med

dansk Sprogtone; Jarnov, som er erhvervet

ved Øvrighedsbevis, har ikke heller dansk

Klang.

Hovedformaalet med disse Betragtninger er

imidlertid at betone, hvor ønskeligt det vilde

være, at Navneskifter kunde foregaa i en

langt videre Udstrækning end hidtil er sket,

saa at vi omsider kunde komme bort fra

den graa og utaalelige Ensformighed i vor

Navneskik. Hvor meget der end kan være

gjort rundt om for at fremdrage Familiers

rette gamle Slægtnavn uden noget Navne-

skifte, og selv om der er foregaaet maaske

i alt tre, fire Tusende Navneskifter, er For-

holdet dog ret uforandret det samme som

det var, da Navnekommissionen i 1898 ud-

gav sin Bog. Det blev da godtgjort, at i

Danmark vare de 18 velkjendte Navne paa

-sen alt raadende og bares af sex Syvende-

del af den hele Landbefolkning, i Kjøb-

stæderne af over Halvdelen, i Kjøbenhavn af

en Trediedel af Befolkningen. Blandt dem

gaa atter de fire Navne Hansen, Jensen,

Nielsen , Petersen i Spidsen og bæres af et

Par Hundrede Tusende Danske. At dette

praktisk talt foraarsager de største Vanske-

ligheder, veed enhver; det medfører endvidere,

at der til daglig Brug maa anvendes en

Række aldeles nødvendige Kjendingsmærker,

som Navnets Besidder sjældent sætter Pris

paa (Odense -Hansen, Oste -Hansen, Halte-

Hansen osv.). Ogsaa i det politiske Liv

have disse Navneforhold voldt Besvær, af

vore Rigsdagsmænd kunne forholdsvis faa

siges at være traadt i Spidsen for Folket

med et godt Exempel, og det er kun en

daarlig Udvej, at der til selve Navnet

knyttes Navnet paa Valgsted eller Hjemsted,

naar det alligevel ikke bliver noget Led af

Slægtnavnet. Vi ere med andre Ord —
uagtet Navneloven — vedblevne at være det

Folk i Europa, som har den mest ensformige

og kjedsommelige og den mest upraktiske

Navneskik*).

*) Naturligvis lindes der ogsaa i andre Lande

hyppigt forekommende Navne. I disse Dage læses

i Dagbladene, at i Felge en engelsk Statistik skal

Navnet Smith bæres af 300,000 Mennesker i Stor-

brittanien; Navnet Jones kommer næsten op til

det samme Tal. Naturligvis føler man det som

en Ulempe derovre, at hver 133te iMenneske hedder

Smith, men i Odense hedder hver niende Mand
Jensen, i Aalborg hver tiende Mand Hansen.
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Ved BJørnsfJerne Bjørnsons Død-

Bjernst.Bjernson

med Familie

paa Aulestad.

Ja, der brast en Sljærne:

der faldt et Fjæld i det fjæriie —
thi Bjørnstjerne Bjørnson er død.

Hejmdals-Hornet lød.

Fjælde såe vi falde.

Men Bjørnson har båret os alle.

Og Stjærner. Hans strålende Sind

lyste så stort herind.

Hejmdal kalder og kalder.

Det mørkner i Nordens Haller.

Nu er det ved Sveriges Bal,

Ydun lofter sin Skal.

Bjørnslj erne Bjørnson fia Norge

gaar l)orl mod Evigheds Borge —
med Bud til Brødre dær boei*:

Knd grønnes Asken i Nord.

Valdemar Hørdam.
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Bjornst. Bjørnsons

Haandskrift.

Et Brev til Fr. V'. Hegel

Karoline Kcimcrs og Bjornsl. Bjornson som Forlovede.



AF STJÆRNEKORTETS HISTORIE

DET kan næppe med Bestemthed siges,

hvilken af de to Ting: Stjærnekortene

eller Stjærnefortegnelserne, der er ældst, men
man tør dog vist gaa ud fra, at om end

Udviklingen af Stjærnekort og Stjærnefor-

tegnelser, dette for et Observatorium saa

uundværlige og hinanden supplerende Ma-

teriale, ogsaa i tidligere Tid er foregaaet

jevnsides, rækker Oprindelsen til en billedlig

Gengivelse af Stjærnehimlen dog længst til-

bage, ganske vist i en noget anden Form

end nu tildags , nemlig som Himmelglober.

— Fra den ægyptiske Oldtid har vi en saa-

dan billedlig Fremstilling af nogle Stjærne-

billeder, de bekendte Dyrekredse fra Isis-

templet i Denderah. De har imidlertid kun

kulturhistorisk Interesse og interesserer for

saa vidt kun Astronomerne, som de er

Vidnesbyrd om, at Ægypterne paa det Tids-

punkt, da Dyrekredsene er forfærdigede,

havde Kendskab til , at Solens Bane over

Himmelkuglen stadig foregik indenfor de

samme Stjærnebilleder. Ca. 400 Aar før

Chr. F. skal den græske Naturfilosof Eudoxos

derimod have forfærdiget en Himmelglobus,

paa hvilken Stjærnernes Pladser var ind-

graveret. Men selvom det ogsaa vides, at

baade de persiske og arabiske Astronomer

har konstrueret lignende Glober, er det dog

først fra Begyndelsen af det 16. Aarhun-

drede, at de bliver almindelige. Af Glober

fra før den Tid er, saa vidt vides, kun den

bevaret, som findes i Dresden. Det er den

berømte arabiske Himmelglobus, forfærdiget

127 9 af Mhammed bin Muwajid Elordhi i

Maragha.

Efterhaanden som det blev almindeligt at

afbilde Stjærnehimlen, gik man fra Globerne

over til den langt mere haandterlige Form

:

Atlasset. Man lagde til en Begyndelse mest

Vægt paa det rent dekorative Udstyr og

søgte saa naturtro som muligt at fremstille

de Figurer (Dyre- og Menneskeskikkelser),

der skulle symbolisere de forskellige Stjærne-

billeder. Det toges derfor ikke saa nøje,

om de enkelte Stjærner undertiden blev

ganske borte i Figurernes mange Streger.

Den første systematisk ordnede Stjærne-

fortegnelse, vi kender, er Ptolemaos' Almagest,

der støtter sig paa de af Hipparch efterladte

Observationer fra Aar 134 før Chr. F.

Fremkomsten af en ny Stjærne i Skorpionen

foranledigede Hipparch til at samle sine

Iagttagelser og lade dem gaa i Arv til sine

Efterkommere, og Efterverdenen sattes saa-

ledes i Stand til at gøre Sammenligninger

mellem dens og Hipparchs Observationer af

Stjærnernes Plads paa Himlen. Indbyrdes

har disse ikke forandret Plads, eventuelle

smaa Afvigelser hidrører kun fra den Om-
stændighed, at Hipparchs med det ubevæb-

nede Øje og ved Hjælp af Murkvadranter

anstillede Iagttagelser i Nøjagtighed nødven-

digvis maa staa tilbage for Nutidens med
alle tekniske Hjælpemidler underbyggede

Observationsmetode. Derimod har man ved

Hjælp af Hipparchs efterladte Optegnelser

gjort en meget vigtig astronomisk Opdagelse,

nemlig Præcessionen , Jevndøgnspunkternes

tilbageskridende Bevægelse paa Ekliptika.

Uafhængig af den Nytte, som den nøj-

agtige Bestemmelse af et stort Antal Fiks-

punkter paa Himlen vil være for alle øvrige

stellar-astronomiske Undersøgelser, frembyder

Stjærnehimlen — naar man vil undersøge

den forskellige Fordeling af Stjærnerne eller

drage Sammenligninger mellem Stjærner af

de forskellige Størrelseklasser i Henseende til

Farve og Lysstyrke, Fordeling af Stjærne-

hobe o. s. V. — som Helhed et Studium af

overordentlig Interesse. Selv om det, paa

Grund af den enorme Mængde Stjærner,

hvorom det drejer sig, vilde være umuligt

for os Mennesker at lære dem alle at kende

— eftersom enhver ny Fuldkommengørelse

af de optiske Hjælpemidler viser os stedse

flere — saa vilde dog allerede meget være

vundet, om vi blot kendte samtlige Stjærner

ned til en bestemt "Størrelseklasse. Man
kunde da fra Tid til anden sammenligne

Iagttagelserne fra to forskellige Tider og

derved komme til Kundskab om Forandrin-

ger og Nydannelser. Det var saadanne

Tanker, der allerede i Oldtiden ledede Hip-

parch og Ptolemaos til at samle deres Iagt-

tagelser i Stjærnefortegnelser.

Men Bessel, den store Astronom fra Kø-

nigsberg, udkastede en langt mere omfattende

Plan. Efter at han i 1818 havde offentlig-

gjort sin „Fundamenta astronomiæ" , indgik

han 10 Aar senere til det kongelige Viden-

skabernes Akademi i Berlin med et Forslag
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Af Stjærnekortets Historie

om Tilvejebringelsen af el Atlas, der skulde

indeholde alle Stjærner ned til 9. Størrelse-

klasse. Man fastsatte Grænserne for 1ste

Del af Værket til 15 Grader nord- og syd-

for Himmel-Ækvatoren, og udsendte Opfor-

dring til en Mængde Astronomer om Med-

virkning ved Arbejdet, saaledes at de for-

skellige Zoner fordeltes mellem Iagttagerne.

Den store Xytte, disse saakaldte Berliner

akademiske Kort har ydet Astronomien ved

Opdagelsen af Planetoider og Kometer, er

en velkendt Sag — det var bl. a. ved Hjælp

af disse Kort, at Dr. Galle efter Leverriers

Beregninger fandt Planeten Neptun — ; hvad

der imidlertid maa beklages, er den større

eller mindre Unøjagtighed ved de enkelte

Kortblades Udførelse, overhovedet den store

Forskel i deres Værdi. Det er saare for-

klarligt , og kan paa samme Tid ikke for-

undre, naar man ret betænker, at saa mange
Bearbejdere, af hvilke hver enkelt anvendte

sin egen fra de øvrige maaske højst for-

skellige Metode, tog Del i Arbejdet. Det

varede 30 Aar inden Kommissionen kunde

udsende det sidste af de 24 Kortblade, af

hvilke Værket bestaar. Det var oprindelig

Hensigten, at der skulde føige en ny Del

efter denne første, for efterhaanden at faa

kortlagt hele Stjærnehimlen , men Værket

blev aldrig fortsat.

I 1852 havde Argelander i Bonn fattet

den Tanke at løse den Opgave, som Bessel

i sin Tid havde givet Ideen til. Han ind-

saa, at Berlinerkortenes Hovedmangel skyld-

tes de altfor mange Medarbejdere og den

uensartede Arbejdsmetode. Et saadant Fore-

tagende kunde kun løses, naar det blev

udført paa et enkelt Sted, og om ogsaa af

flere Medarbejdere, saa dog under den umid-

delbare Ledelse og uafbrudt Overopsyn af

een enkelt Mand. Argelander løste denne

Kæmpeopgave i Løbet af kun 7 Aar, og

satte sig derigennem et Mindesmærke, hvis

Bet^^dning sent vil udviskes. Hans Stjærne-

atlas omfatter alle den nordlige Himmel-

kugles Stjærner ned til og med 9. Størrelse

(ca. 300,000). Bonner-Atlasset for den

nordlige Himmel og det af Gould i Argen-

tina efter samme Plan fremstillede Atlas for

den sydlige Himmel betegner vel saa tem-

melig Grænserne for, hvad menneskeligt

Arbejde kan udrette paa dette Omraade.

Ved blot at udstrække delte til at omfatte

de to næste Størrelseklasser, havde man
mødt uoverstigelige Vanskeligheder. Allerede

i 1 842 havde Chacornac begyndt at frem-

stille et Atlas med Stjerner ned til 13.

Størrelse. Men skønt dette Kort kun skulde

omfatte et smalt Bælte paa begge Sider af

Ekliptika , blev man dog efter Chs. Død
stikkende fast, da man kom til Egnen i

Nærheden af Mælkevejen. Her traadte saa

Fotografien til, og de for faa Aar siden

afdøde Franskmænd, Brødrene Henry's Ar-

bejder paa dette Omraade gav Stødet til

den Plan om et stort fotografisk Himmel-

atlas, som Admiral Mouchez (Direktøren for

Pariserobservatoriet) fremsatte paa den astro-

fotografiske Kongres i Paris i 1887. Fore-

tagendet er internationalt, idet en Række
Observatorier hele Jorden over med ensartede

Instrumenter og efter ensartede Principer

deltager i Arbejdet. Dette er endnu langt-

fra fuldendt, men det er jo heller ikke

Smaating det drejer sig om: 30 Millioner

Stjærner ned til 13. Størrelse vil selve At-

lasset komme til at omfatte, og en ledsagende

Stjærnefortegnelse skal indeholde den nøj-

agtige Stedbestemmelse af samtlige Stjærner

af de 11 første Størrelseklasser, c. 3 Mil-

lioner. Naar Arbejdet engang er fuldført,

vil det være det største og vigtigste Værk,

som Nutiden kan efterlade Fremtidens Astro-

nomer.
()ito Asmussen.
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BJØRNSTJERNE BJØRNSON
Tale ved Mindefesten i Kjøbenhavns Raadhus den 4. Maj 1910.

Af Helge Rode.

DEN mægtige Elv, som nu randt ud

i Havet, har ogsaa sprøjtet sin

Friskhed ind over vore Enge og dugget

vore Blomster. Derfor takkede Danmark

ham, da han nu drog hjem for sidste

Gang. Bøgen bøjede sine Grene over

ham.

Men norsk var Elven! Den fik sin

Vælde og sit stormende Tempo fra det

store Vaarbrud, fra Snesmeltningen paa

Fjeldene, og den fyldte Norge med et

Sus af Sange, med et Drøn af Kraft!

Elven var i Spidsen, og Elven var alle-

vegne, og som den randt gennem Lan-

det, bandt den det sammen og gjorde

Riget til et Folk!

Som Bjørnson i Norge først og fremst

var en national Kulturskaber, var han i

Danmark først og fremst en Naturfor-

nyer. — Han talte til os i et Broder-

sprog. Vi forstod det som vort eget;

men det havde en ny Klang af Malm
fra Bjergene. I Bjørnsons blideste Sange

dirrer denne Tone af Metal, som vi lyt-

tede til med Undren, og som trængte

ind til vort Hjerte med en særegen Skæl-

ven. Vi oplevede med ham en Sprogets

Sjælevandring; vort eget Sprog genfødt

i en ny Natur. Norges! Det barske og

vilde havde hærdet det, det yndige

havde bøjet det med en ny og vidje-

smidig Bøjelighed. Birken havde givet

det sin Bæven, Snetindernes Lys havde

kysset det, og de store Skove havde

hvisket deres lønligste Susen til det. I

dette Sprog kom Havet vandrende med

uhørt Vælde, som bar dets Bølger Skjolde,

og Landet traadte det imøde med en

Kæmpes Bryst. Klippelandet, — „som

det stiger frem"

!

I dansk Kærlighed til Bjørnson laa

Slettelandets Længsel efter de stærke

Linjer, det stejle og bratte. Han be-

friede vort Sinds Trang til Udvidelse.

Han var et Æventyr, vi oplevede ved

Siden af vort eget. Med al det frem-

medes Glorie over sig.

Der er vel ikke længer nogen Nord-

mand, der tager Fejl og tror, at vi vil

gøre ham til vor. Nej, nej, nej! Var

det vor Hensigt, da havde vi sørget for

en beskeden Ligfærd.

Det var ikke ham, der lærte os Beske-

denhed. Han styrkede vor Selvfølelse.

Han kendte og erkendte de rige Evner,

som bor i Danmark. Vi takker ham
derfor.

Det milde og forstaaende i hans eget

Sind var ogsaa i Slægt med vort. San-

sen for det sammensatte, den kærlige

Varsomhed, hvormed han løfter det fine

i Svagheden, Sindets undselige Værdier

op i et Beundringens Lys, har gjort

„Paul Lange og Tora Parsberg" til et

særlig dansk Stykke. Dansk som Hamlet.

Han var jo selv en sammensat Natur.

Ikke bare Kraft og Styrke. Det er jo

ikke noget Gudebillede, jeg vil fremmane.

Ikke noget Mirakel eller Monstrum af

lutter Hjertelighed; men et Menneske

med stærke Lidenskaber og stærke Stem-

ninger, en Mand, ved hvis Værk og Væ-

sen vi har Lov til at finde Fejl, en

Mand, man kunde rase imod. Men en

Kæmpe! En Kæmpe, fra hvis Sind der

udgik store og frugtbare Strømme, og

hvis hele Virke trods Fejlgreb var op-

muntrende, fordi han dog vilde noget
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Bjørnstjerne Bjørnson

godt for Livet, noget smukt og stort.

En stor Herre var han, der hævdede Aan-

dens Magt og Værdighed ved sit Væsens

Majestæt. — Hørte vi ikke til hans Hird,

saa havde han dog samlet sig Liggendefæ

i vore Hjerter, i alle Hjerter, der elsker

Poesien. Han havde Guld til Gode i

vort eget Skatkammer. Og saa dette

pragtfulde Lys, der var over ham! Sol

i hans Lykke! Solblink i hans Sværd-

slag!

Nu er det forbi. „Det nytter ikke alt,

hvad vi græder, Elven rinder og rinder",

siger Bjørnson et Sted. Og Elven vilde

nødig rinde ud. — Den skummede i

Vrede, den strømmede med stridig Klage.

Den vilde vel hellere rinde møjsomt til-

bage igen op gennem Dalene helt til sit

Udspring paa Højderne og endnu engang

rislende nynne Barndommens kildeklare

Sange. Og endnu engang styrte sig i

ungdomsvild Trods ud over Klipperne,

splintres i tusinde Diamanter, fossende

ned i Regnbueglans og samles i Dybet

og videre frem ! Og endnu engang glide

mageligt gennem frugtbare Dale spej-

lende al Jordens og Himlens Dejlighed,

Skovene, Enge og Agre og de yndige

Birke, som sitrende bøjede sig frem over

den og saa sig selv!

Det nytter ikke! Elven kan ikke

stanse; den er rundet ud.

Men nu da Bjørnson er ganske hvid,

ganske stille, nu da han er bleven

et med Jorden og det usynlige, som
er Lysets Bærer, nu da Venner og

Modstandere samles i Vemod om den

bare og tomme Plet, hvor han stod og
selv Spydsodden er bøjet floromvunden

mod Jorden — nu samles vi ogsaa om
det store og frie, som vedbliver at være

ham. — Og Elven rinder paany! Den

rinder jo bestandig. Naar vi mindes

det, som er evigt i hans Væsen og i

hans Værk, da sprøjter den endnu sin

Friskhed ind over vore Enge, dugger

vore Blomster og renser vor Luft.

Vi vil fornemme det, naar vi nu syn-

ger Norges Nationalsang, hvori Bjørn-

sons unge Hjerte banker. Den kendes

her saa godt som nogen dansk Sang.

Der er dog en Tone af Samhørighed i

dette, og Sammenhold i Norden var

Bjørnsons Ungdomsdrøm. Det er ikke

værd at tale for højt om det nu. Det

er en fjern Drøm og Tiden er nærsynet.

De Ideer, under hvilke Bjørnson selv

kæmpede, laa i indbyrdes Strid, og Sam-

menholdets Mand blev et Splittelsens

Tegn. I første Led!

Og dog har i disse Dage den ædle

svenske Digter Verner von Heidenstam

rakt en broderlig Haand over Kølen og

andre er fulgt efter. Ellen Key den be-

gejstrede! — Og Selma Lagerlof med det

d^^be Drømmesind har løftet sin stille

Stemme over Wårmelands Skove. Lad

os lytte til disse Stemmer. Der er dog

endnu noget, der hedder Højsind. De

lyder til os fjernt fra dybe Hjerter slø-

rede af Afskedens Vemod, men ogsaa

svøbte i Foraarets Lys. Skønnere Hæ-

der er aldrig vist Bjørnson!

Se nu mod Norge! Det er som om
alt Nordens Lys skinnede paa hans Grav.

Den ligger badet i Lys. Kærlighedens

og Vaarens. Den ligger badet i hans

eget Væsens reneste Straaler!

CHOL&P.
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Anden Præmie i Novellekonkurrencen.

SYNDEN
Af Harald Kidde.

BISPINDEN bøjede sig frem over Hya-

cinterne. Hun lettede Papirshætterne

af, og en efter en dukkede Zwiblerne

frem, tyste og fyldige, i Skumringen.

Vinterluften isnede hende ikke mere på

Panden. Vindueskarmen fyldtes af Duft,

som al Vin og af Fløjl. Som Vinglas

glødede Blomsterne mellem Gardinernes

Folder.

Som Vin og Fløjl — så hedt og så

tungt af Blod — —
Den eneste hvide dér, så kysk mel-

lem sine farveblussende Søstre, så ung i

sit køle Lin af Sne — —
Bispindens ringsmykte Hånd gled over

den — ja, så sval som Barnekys mod
Huden —
Ak Agnetelille derinde ved dit Plygel

— din hvide Ungdom, dine sexten År —
Liljekonval —
Hvem var det, der havde kaldt hende

selv sådan, en Gang i Faders Hjem,

mellem Bøgerne?

Bispindens øjne smilte gennem Bue-

vinduet ud over Torvets Skumring med

de tavse Linde. De sidste gule Blades

Spæt lå dernede over Brostenene, der

spejlede den dunkelblå Vinterhimmel. Et

enligt Lys brændte i Stiftskriverens store,

grå Gård bag Stammerne.

Liljekonval, hvid af Sne og Luft —
Ak de Dage i Faders Hjem, de sex-

tenårs Ungpigedage, som Zvviblens dér

i Karmen, så drømmende svale!

Agnete, du min yngste, du eneste, jeg

tik beholde, da de alle brød op, en for

en, til deres Gerning eller deres Husbond,

alle syv Børn — og du tilsidst, Nicolaus,

min Husbond, Faderen for os alle —
Ak Nicolaus, du bar mig fra Drøm-

men i min Faders Stue, hvor der var

mildt og dunkelt af Bøger og stille Tale,

til din landlige Præstegårds Sol og Lugt

af Gødning og Korn, til din Bispegårds

og Ministerresidens' hvidlakerede Trap-

pegange og frisesmykkede Sale, til Uden-

landsrejser, til Kirkens og Hoffets Fester!

Så langt, langt tilbage de stille Timer

i Faders Stue, Liljekonvalstimerne i drøm-

mende Blund!

Bispinden lyttede, med Hånden under

Kinden, mod den grå Hårkrone.

Tonerne fra Agnetes Flygel svævede

herind, og hendes Stemmes halvhøje

Nynnen:

„Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg —

"

Den skumrende Stues tunge Møbler og

Tæpper, Lysekronens Broncering og de

thorvaldsenske Relieffer tågedes for Bisp-

indens øjne.

Jo, endnu''sang hver Ungpige Sangen

om Dronning Snehvide, om Dagmar af

Bøhmenland, der ejede Husbond og fødte

Børn, men lå på sit Dødsleje så hvid

som i sin Faders Urtegård, så lyst et

Blomsterblod — og angrede kun sine

snørte Særkeærmer og de Strege små
udpå . . .

Agnetelille, du der kom til mig næsten

så silde som Isaak til Sara, længe efter

min, ja selv efter Nicolaus' Blomstrings-

tid —
„Det sidste Barn bliver stedse lig sin

Moders Ungdom", sagde Fader altid,

gamle, romantiske Fader! Ak nej, men
du blev mit Barn som ingen af de andre.

Jeg havde kun liden Tid at ofre dem^

om jeg skulde følge Nicolaus i alt, her

i de store Sale. Vore Sønner og vore
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Synden

Døtre blev de, Ij^dige og muntre, i Barne-

kammeret, som deres Fader vilde. Men

dig. Agnetelille, dig gav han mig som

Gave, du legede på mit Skød!

Han gav mig Tid at være Moder —
nu Tiden omsider stilnede for ham selv,

den altid dagtravle, og han mer og mer

vendte sin Hu mod Gud.

„Det jmgste Barn er som sin Moders

Ungdom — —

"

Agnetelille, Liljekonval — —
Bispinden vågnede i et Ryk og tog

Hånden fra sin Kind.

Det bankede henne på Fløjdøren til

Spisestuen.

Ja, havde hun ikke siddet her og fablet

som en Konfirmandinde i de Blomsters

stærke Duft! Hun strøg Hånden over

Panden. Ja, nu i hendes Enkedage

kunde de Drømme komme over hende,

sådan i Skumringen, når Agnete spillede,

og det mørknede så tyst derude på

Torvet. 1 Nicolaus' Dage havde der ikke

været Sans for sligt. Nicolaus krævede

alt, som Husbond, som Kammerat og

som Bisp. „Hove" kaldtes deres Hjem

i Stiftet.

Tjeneren stod i Døren, den gamle

Bartolomæus, lille og grå, i sin Skøde-

frakke og Knæbenklæder. Hun smilte —
ak ja, det var efter salig Nicolaus' Vilje.

Stor og fornem som han selv var, skulde

Huset føres om ham.

Ja, han var født til Biskop, som Fader

sagde — stakkels Fader, han nåede da

aldrig at se ham i Bispe- eller Minister-

skrudet! Men — han havde vist også

kun befundet sig ilde i de Sale i Bispe-

gården, hvor de gik og kom, de højeste,

inden- og udenlandske Gejstlige, Mini-

strene og Hoffets Prinser — —
„Nå, Bartolomæus, hvad er det, du

vil?"

„Deres Nåde må und.skylde," den lille

Mand derhenne bukkede, „der er en

fremmed — æh — Herre derude, som

meget ønsker at tale med Deres Nåde«.

„En Fremmed — så sent — Bartolo-

mæus, hvad vil han? tror du, han —

"

„Næ, nej Deres Nåde", Tjeneren ry-

stede på det grå Hoved. „Jeg tror ikke,

han vil bede om noget. Hm, jeg skulde

tage meget fejl, om det ikke er en gam-

mel Degn."

„Å så, fra salig Nicolaus' Tid — fra

Bispens, mener jeg."

„Nej, Deres Nåde, det er ingen af

hans Højvelbårne Højærværdigheds Deg-

ne. Jeg kender dem jo alle, de hørte

jo under tnit Departement."

Bispinden smilte. Nicolaus, han holdt

så strengt på Rangen. Sine Degne mod-

tog han kun i de nedre Gemakker, hvor

Bartolomæus måtte bænke dem og

beværte dem — med Solbærrom og

Jødekager.

„Nå, Bartolomæus, lad ham så da

komme ind," hun nikkede mildt med

det svære, grå Hoved.

Tjeneren forsvandt.

Og atter kun de spinkle Toner der-

indefra, om og om, som i Leg, som i

Tanker eller Drømme — Sangen om den

unge Blomsterdronning, Dronningen for

alle unge Piger.

^— Imedens det kan ej bedre vorde,

I sender Bud efter min Herre!"

„Min Herre" — hvor ydmygt og ungt,

som for Gud Fader selv — . Bispinden

sukkede. Ak Nicolaus, du opdrog mig

til din Lige — eller til den Første efter

dig - hun smilte. Du vilde have en

værdig Husfrue ved din Side, og jeg

nemmede det, med Årene — som var

jeg fødl Bispinde — —
Liljekonval — hvem var det, der havde

nævnt hende således? nej, sunget det i

en lille Vise, til hendes Ære?
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Liljekonval — Ak Agnetelille, spirer i

min Alderdom min Vår i dig?

„Værsgo',' Bartolomæus drog Portieren

fra Fløjdørene til Side. Bispinden vendte

langsomt Hovedet. Hun havde jo glemt —
„Værsågod, min Herre, kom nærmere,"

hun strøg med Hænderne over Arm-

stolens Hynde.

Gennem Skumringen nærmede der sig

langsomt, bukkende, en mager Skikkelse,

i en folderig Frakke, med Silkehatten

drejende foran det hvide Skjortebryst.

I Hyacinternes vinhede Sødme et Pust

som af Tørverøg, som af Sand —
„Deres Nåde, jeg beder så meget om

Tilgivelse —

"

En fattig, sprukken Stemme, stilfærdig

og vag, som dens, der sjælden taler; en

Stemme fra de ydmyge Steder . . .

Jo, han var vel Degn, og i en fjærn

og ensom £}gn.

„Tag Plads, min Herre," Bispinden

løftede Hånden mod en Stol ved Bordet

midt i Stuen; selv skød hun sig lidt til

Rette i sin Armstol, med Albuen på dens

Læn og øjnene under de stærke Bryn

på den Fremmede.

Han bukkede kejtet og satte sig, med

Hatten på sine Knæ. Han så ned for

sig, tavs og bøjet. Bartolomæus' Skridt

hviskede bort bag Portieren.

Skumringslyset derude fra Skyhimlen

faldt gennem de dobbelte Vinduer og

Gardinerne tåget hen over Gæstens tynde,

grå Hår, der var kæmmet glat til Side

over hans Øre, over det hulkindede An-

sigt med det pjuskede Øreskæg. Hån-

den gik og gik om Silkehattens Luv.

Hvilken Form den Hat dog havde!

Bispindens Læber krummede sig. Jo,

han var fjærnt fra! endnu havde han

ikke sagt sit Navn. Det skulde have

været i Nicolaus' Tid!

I det samme hævede den Fremmede

sine øjne fra den rystende, magre Hånd,

som fornam han Bispindens på sig, og

smilte, svagt, usikkert — som i Tårer,

tænkte hun, og hun blev med ét blød

om Hjærtet. Så gammel han var, Fyren

dér, mindst ligeså gammel som hun selv,

så tynd og hjælpeløs var han, som en

Yngling — som en falmet Vårblomst i

en Bog — —
„Deres Navn, min Ven?" spurgte hun

mildt.

„Deres Nåde," han så nu fuldt på

hende med de store, blege Øjne, hun

fornam dem som Blomsterne før mod

sin Hud, ømt som Barnekys, vagt som

et Minde, „mit Navn — Frue, jeg kom-

mer for at bebyrde Dem, et Øjeblik, med

mig selv, med mit Liv, men mit Navn,

lad mig fri Dem for det, lad mig gemme
det for mig selv! Und mig det lille

Skjul, jeg skal jo stå nøgen for Dem."

Han drog et trangt Suk med Hovedet

bøjet over Hatten, som Hånden famlede

og famlede om.

„Deres Nåde," han bøjede sig langt

frem over sit Knæ, Håret sank om hans

Øren, „jeg — har beredt mig så længe

på denne Stund — ja, vel de sidste

tredive År, men — da var det kun som

en Drøm — ja, og, som jeg frygter,

mest en syndig Drøm om — at turde

se Dem igen. Men så siden, alt som

Årene gik, da nu hans Højærværdighed

døde, og jeg blev gammel — ak. Deres

Nåde, jeg må vel sige: da vi blev gamle,

så underligt det end lyder i mine Øren,

ak, for Mindet om min Synd! — da,

håber jeg til Gud, blev Drømmen mere

skyldfri og mere det, den burde: en

Anger, en lang Anger mod Dem og

mod Gud — at turde komme til Dem
endnu en Gang, ej for at skue Dem, ti

dertil havde jeg jo ingen Ret, og havde

jeg nogen, da havde jeg for evigt spildt

den ved min Brøde — men for at bringe

Dem mit Regnebræt og finde Deres Til-
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givelse, inden jeg skal hisset søge min

Dommers."

Bispinden tog om Stolens Arm. Denne

Fremmede, der pludselig kom her i Stuen

denne tunge Novemberaften, var han

gal, eller — hvad vilde han?

Å de Øjne, det var jo Faders, de

mindede om! — så sky, så uk3mdige,

en Oldings eller — en Ynglings Øjne.

Hun smilte. Bringe hende sit Regne-

bræt — den Skikkelse så nok ud til,

det var tungt!

„Men," hun løftede Brjmene, „har vi

da set hinanden før, siden De taler om
en Brøde, De må bekende og få Til-

givelse for? Eller — er det mod min

afdøde Mand, mod Bispen, De —

"

„Nej, Frue, nej — og dog — jo! efter

menneskelig Dom måske også mod den

højsalige Biskop, men — . Nej, det er

kun mod Dem, ak kun mod Dem ! Jo,

Deres Nåde, jeg har set Dem før, ak

just set Dem, Frue, Frue — ! Jo, vi har

kendt hinanden en Gang, jeg tør sige

det. Ak Gud, og jeg kan, trods alt,

ikke bede til ham, vi var aldrig mødtes!

Ti, Deres Nåde, hvo kan hade sit Liv?

Og mit Liv er i den Synd. Jeg har

båret den til nu — det synes mig et

Århundrede, og er dog knap et halvt —
men nu mit Liv snart er omme, må
også Synden blive det." Han gned og

gned om sin Hat.

Bispinden havde lænet sig helt tilbage

i sin Stol. Hendes øjne havde først

søgt hen til Fløjdøren. Datterens Kla-

verspil lød endnu derinde i Musikstuen

bag Bogværelset.

Men nu hvilte hendes Øjne store og

uden Frygt på den Fremmede, mens

bægge hendes Hænder holdt om Arm-

lænet, og hun følte sit Hjærte slå. Hvad
var det dog, hun hørte? hvor vilde han

dog hen, denne besynderlige Fremmede,

som ikke vilde sige sit Navn, men som

regnede sit ganske Liv fra deres Bekendt-

skabs Dage, som havde set, ja netop

set hende — han, som Bartolomæus

ikke vilde kalde en Herre, men endnu

mindre en Tigger — —
„Deres Nåde, mit Navn, jeg bad at

ikke nævne det, at mit Skriftemål ikke

skulde blive mig for tungt. Ak, jeg har

jo længtes efter det og gruet for det

gennem År, kæmpet i min Skolestue for

at turde nå det og for at turde undvige

det — at bekende dette for Dem, ak for

Dem ! men — Frue, jeg håber til Gud,

jeg kunde nævne mit Navn uden Frygt,

ti hvor skulde Deres Nåde kunne mindes

det, almindeligt og ringe som det er?

Nej, ak nej, jeg og mit Navn er for-

længst borte, endog fra Deres Nådes

Minde. De var for mig Livet, men jeg

var for Dem kun et Nu — hvor kunde

det være anderledes? De, som fik leve

i den store Verden, mellem Rigels bedste

Mænd, Mænd, hvis Navne aldrig dø —

.

Men — nej, til Herren håber jeg, jeg er

glemt; det er, som gør det min Brøde

mindre. Og dog beder jeg at skjule mit

Navn, ti skulde De mindes det — ak tro

mig ikke hovmodig! — og skulde De

endog, blot et flygtigt Sekund af det

halve Århundred, et Sekund, da De ihu-

kom Deres Ungdom, have erindret også

mig i et velvilligt Smil — så tåbeligt

har jeg undertiden kunnet drømme, især

fordum, i Vårtider, Deres Nåde — hvor

turde jeg da miste det? nu da jeg så

snart skal møde det dér, hvor alle usete,

milde Smil flyve hen at åbenbares en

Gang — Frue, miste Deres eneste Smil

!

Ak, Deres Nåde, jeg takker, at jeg er

glemt, at det er mørkt, at De ikke kan

se min Skamrødme, at jeg ikke kan se

Deres øjne! Ja, så er Syndens Løn, at

jeg nu i min Alderdom må blues og

grues for de Øjne, der var mig min

Ungdoms Helg, næst Gud, der midt i
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min Synd har været mig Stjærnerne over

mit Liv, og som i min Nød, i min En-

somhed, i mine ringe Kår har gjort mig

stolt og stor og rig som ingen, nej, som
ingen anden — o Gud tilgive mig, jeg

tror, som ikke Bispen selv! — at jeg nu

i min Alderdom må grues og blues og

formørke dem med Vrede og Skam og

Sorg! Men Gud Herren vil, at hvad

der syndes i Løndom , skal forkyndes

på Tagene. Og derfor gik jeg nu med
hvide Hår den tungeste Gang i mit Liv,

at bekende for Dem, hvad jeg har syn-

det mod Dem og mig selv og mod Gud,

mod den Gave, Gud Herren har skæn-

ket mig i min dybe Armod, i Dem, i

min usigelige, min uudtammelige Kær-

lighed til Dem. Ti derom besværger jeg

Dem: hør det, inden Deres Vrede løfter

sig mod mig: jeg har elsket uden For-

dring, uden Håb, i Ydmyghed, i Tro-

fasthed, i Tak for blot at få Lov at

elske og mindes. Jeg har ikke drømt,

selv i Nætterne, brødefulde Drømme om
Dem, endsige om nogen anden Kvinde.

Jeg har levet i min Stue, ene, kun i

Dem og i Gud — husk det. Deres Nåde,

husk de halvtredsindstyve År, husk dem,

om De kan tilgive mig! det trænges

hårdeligt at huske dem ! Derfor nævner

jeg dette, ej som om jeg i Hovmod
vilde prale af den usigelige Nådegave."

Bispinden rørte sig ikke, ubevægelig

sad hun i sin Stol og stirrede på den

stille, dukkede Skikkelse, hvis Stemme

nu næppe kunde fanges gennem Skum-

ringen og Datterens fjærne, svage Spil.

Et Sus af Fugle rejste sig ude på

Torvet og sluktes i Lindenes Top.

„Deres Nåde, jeg, som De, Gud være

lovet, ikke husker, jeg kom i Deres

Faders Hus, i Professorens, jeg som de

andre unge Studenter, — ti, Frue, jeg

er en gammel Student, skønt ingen måske
mere vil gætte det, men jeg har da også

været Pogelærer i fyrretyve År i Byrum

på Læsø — og jeg så Dem da! jeg hørte

Dem spille: „Dronning Dagmar ligger i

Ribe syg", jeg så Dem rejse Dem og

bære Te og Vin rundt til os Gæster og

bøje Dem over Deres Faders Stol og

stryge ham over Håret. Jeg kom der

én Gang, jeg kom der flere Gange —

.

Gud tilgive mig det — jeg vidste jo,

hvor håbløst mit Håb var, jeg, der måtte

tigge min Føde ved Velynderes Borde,

jeg fattige og vanskabte Skabning, og

De — min Drøm , min berømte Profes-

sors Datter! iMen jeg var som Bien,

der sanker sig Skatte i sin korte Vår til

den lange Vinter. Ja, midt i min Vår

ihukom jeg den lange Vinter, da jeg

skulde være ene og fryse, og jeg san-

kede mig Sekunder og Minutter, jeg

sankede Smil og Håndtryk, Bevægelser

og Ord, jeg sankede Stuens Duft og

Deres Sang, jeg sankede Deres Faders

Blik til Dem og Deres Hånds Strøg over

hans Pande. Frue, jeg vilde intet andet,

kun turde sanke Minder til den Vinter,

jeg forstod, måtte komme, jeg som, til

jeg så Dem, aldrig havde vidst, der

fandtes Vår og Sommer. Deres Nåde,

havde jeg ladet mig nøje med det —
P>ue, tro mig, mit Liv havde været én

Lykke — ! Ja, ikke en Lykke, som De

kender den , som de andre Mennesker

kender den, de rige, de stærke, men en

Lykke, ret en Lykke for mig. Fattig-

barnet, hvis Blod var tyndt af Sult fra

Fødslen, ja fra Fædrene, men som kunde

leve Livet ud på det, der for andre ikke

dækkede et Døgn! Men, Frue, da kom
han — å tilgiv, jeg kalder ham så! •

—

Hans Højærværdighed, den senere Biskop

og Deres Ægtefælle. Jeg vidste, han

vilde blive det, fra første Dag. Jeg

kendte ham jo , vi havde været Skole-

kammerater. Ja, han var jo Amtman-

dens Søn fra Torvet, og jeg Sko-
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flikkerens og Lægprædikantens Søn fra

Bagsnoge, men takket være høje Vel-

yndere havde jeg dog klædt Skolebænk

ved hans Side. Jeg kendte ham: hans

høje Hu, hans dybe Vilje. Jeg vidste:

hvad han vilde, det tilfaldt ham. Hans

Vilje havde alt brudt mig, før han kom

i Deres Stue. Det gjaldt Skolens Æres-

præmie for den bedste Studenterexamen.

Jeg havde slidt for den i År, Dag og

Nat; mig betød den Existensen, mine

Velynderes fortsatte Gunst og det første

År i Ivøbenhavn. Jeg troede så sikkert,

den var bleven min, jeg havde stedse

været den første i Klassen, ikke ved

mine Evner, men ved min Flid. Da
pludselig vilde han have den, for Ærens

Skyld, og de sidste tre Måneder læste

og lærte han da alt det, jeg havde slidt

for Årene rundt, og vandt min Præmie.

Det brød mig. Deres Nåde, det brød

mig ned. Velynderne syntes ikke om
det. De blev /or kummerlige, de År i

København. — Jeg kendte ham, og jeg

vidste det fra den første Aften i Deres

Faders Hjem, da jeg så hans Øjne over

Dem, at De skulde blive hans. Et øje-

blik, Frue, men kun et øjeblik, rejste

det sig i mig — Barnets så tit og nød-

vendigt dulgte Vrede, Års Ydmygelse,

og min sidste, store Skuffelse og — o

P>ue! — Had, ak alt det Krav, jeg som

levende ejede. Men — det var kun et

svimlende Nu, så så jeg kun det, der

var mit, det selv hans V'ilje ikke kunde

tage, nej aldrig kunde tage, og jeg nøj-

edes — o nøjedesl Men da Deres Nåde,

selve den sildige Aften, da jeg gik fra

Deres Hjem for aldrig at komme der

mer, for at søge bort og i Fjærnhed og

i Ensomhed at komme til Ro i mit Eje,

da var det, i min Unøjsomhed, at Ulyk-

ken eller — o Gud, Deres Nåde, Lyk-

ken! — ti også dette skal jeg bekende

for Dem — drev mig tilbage for enduu

en sidste, eneste Gang at se Deres Hjem,

se på det, så jeg i kommende, søvnløse

Nætter skulde huske hver Sten i dets

Mur, tælle hver Rude i dets Vindver, —
ja, i Deres Kammers Vindve. Deres

Nåde, tilgiv mig, husk, jeg sankede til

den lange Vinter — —
. For da — da

var det, som jeg stod dér ved Have-

gærdet, under Platanernes Skygge, i

Skjul — da var det, Nattevinden bar

Deres Gardin til Side, og jeg så Dem —
så Dem stå for Deres Spejl og slå ud

Deres Hår over Skuldrene — og Skul-

drene de var nøgne, og Deres Arme var

nøgne, og Deres Barm var nøgen i den

hvide Særk. Jeg slap ikke Gærdestaven,

og jeg vendte ikke mine øjne bort, men

så og så, som jeg kun i mit Opstandel-

sens øjeblik vil se på min Herres og

Frelsers Åsyn. De stod så rank dér i

Stagernes stille Lys, så nøgen ung og

hvid. Så bølgede Gardinet for, og jeg

så Dem ikke mere — før nu, Frue",

han var gledet ned fra Stolen, ned foran

hende, med Hænderne varligt på hendes

Knæ og Hovedet dukket dybt. „Frue,

tal ikke endnu, før De har hørt mig til

Ende, døm mig ikke endnu, og tilgiv

mig ikke endnu. Deres Nåde, det svæ-

reste er igen. Deres Nåde, jeg siger,

jeg angrer det og kommer for at bede

om Tilgivelse derfor, men Frue — så

sandt det er, så er det dog ikke sandt!

Jeg har angret det, min Brede mod
Dem, Giveren af alt mit Liv, Dem, jeg

skylder hver Dag, hver Time på Dagen,

at jeg har levet og levet sådan, som en

Fyrste! Jivor dybt jeg har angret. Frue,

det vidner vel det om, at jeg kommer
her og bekender — men — ønsket, at

det ikke var sket, at jeg ikke var kom-

met til Deres Have den Nat, og Vinden

ikke båret Deres Gardin til Side, ønsket,

at jeg havde slået mine øjne ned og

ikke skuet Dem, som troede sig ene i
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Natten med Spejlet — det har jeg ikke

kunnet. Deres Nåde, jeg angrer det så

dybt og bodfærdigt, som et Menneske

kan angre Sy-nd, men jeg vilde dog ikke

være uden det Minde, om De, om Gud
så aldrig kan tilgive mig, om jeg så

skal miste min Salighed derfor. Det —
det — å fat mig, Deres Nåde, fat min

Lod! — hvad er selv de andre Minder

mod del? Det er ikke Drøm, men Liv,

mit Liv! Det er mig, hvad Brylluppet,

hvad Ægtestanden er for de andres

Elskov: Drømmens evige Frelse, Mulden,

hvori Blomsten gror, den stærke, sunde,

hede Muld! Ja, Frue, uden det Minde

havde jeg da kunnet frelse min Kærlig-

hed gennem det halve Århundrede, gen-

nem Fjærnhed og Ensomhed, gennem

Hverdagens Kummerlighed og Kødets

Ustadighed og Minutternes ædende Dryp ?

havde jeg da kunnet møde frem med
min Kærlighed for Gud , ukrænket gen-

nem År og Alderdom, strålende grøn og

ung, ikke slidt og ældet og støvet ? Deres

Nåde, havde jeg kunnet frelse den Gave,

Gud gav mig at vogte, uden det Minde,

det Minde, som er min Ære og min

Skændsel, det Minde, hvori jeg dybest

og evigt har mistet Dem og dybest og

evigt ejer Dem — å forstå mig, når jeg

taler om at eje! — Derfor skabte Gud
vel Skårene, at hans Sole skulde spejles

mangfoldigt. . . .

Ja, Deres Nåde, for denne min sidste

og største Synd beder jeg ikke Dem,

men Gud om Tilgivelse, Gud, der voldte,

at jeg kunde synde, og at min Synd

var mod Dem, og derfor Synd til Døden.

Ja, Gud, der tog alt fra mig, at jeg

skulde ene våge over hans Gave, Gud,

der ser i Hjærterne, han vil vide, at kun

ved at synde mod Dem, kunde jeg fuld-

komme hans Gave, som han vilde. Og
har De derfor slettet min Synd mod
Dem, da vil han slette min Synd mod

sig, ti jeg frelste mig selv og hans Liv

i mig! O, Frue, at jeg kan dølge

min Rødme for Dem! O, jeg har ventet

til Skumringen, Dagens og Årets og vor!

Frue, sig intet, tal ikke til mig, at jeg

ikke skal briste! Men læg Deres Hånd
på mit Hoved, om De kan glemme og

tilgive — og De vil skænke mig den

Salighed, selve Herren ej kan give mig

uden Dem. Men kan De det ikke: o

så vid: De har Skænket mig Livet her-

nede!"

Han bøjede Hovedet helt ned mod
hendes Knæ, hun fornam hans Åndedrag
ved sin Hånd. Men hun rystede, så

hun ikke mægtede at løfte den en Gang.

Fjærnt igennem Mørket tonede Spillet,

og sang Agnetes Stemme:

„Jeg turde ikke ved i Pinen brænde

både Dag og Nat,

havde jeg ikke mine Ærmer om Søndagen snert

og ikke Strege på sat."

„Hør hende! hør hende!" brast Bisp-

inden ud.

Den Fremmede løftede Ansigtet mod
hende. I det slukte Lys så hun de store,

spørgende Øjne, Hårets og Skæggets

tynde, grå Flor.

„Deres Hånd?" hviskede han, „Deres

Hånd?"

Bispinden trykkede sin Hånd mod
hans Pande; hun fornam dens magre

Ben og dj'be Furer, svalt som Blomsterne

før, koldt som Døden — —
„Helene, Helene, du dyre, eneste. Tak,

o Tak for Livet, her og hisset! Helene,

Helene, Liljekonval!"

Kys fløj over hendes Hænder som
Sne, flygtige, ilsomme Kys.

„Helene, nu på Gensyn dér, hvor der

ikke tages til Ægte."

Skyggen dér foran rejste sig, hun rakte

Hænderne frem, den strøg gennem Stuen

og var borte.
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Hun sad ene i sin Stol. Hyacinternes

hede Duft — det store Torv derude.

Kun Lindenes Toppe og det enlige Lys

i Stiftsskriverens Stue.

Hun rj^stede fra Hoved til Fod —
Liljekonval, Liljekonval — ham var

det! ham — ? ja, hvem? hvem var han?

Nej, havde han sagt sit Navn, hun

havde ikke mindedes det!

Nicolaus, han havde Ret: du tog, hvad

du vilde! Du tog mit hele Liv, du tog

mig, fra før du kom, og efter at du er

gået, min Barndom, min Ungdom, mine

Hustrueår, min Enkestand. Men — min

Evighed — „dér, hvor der ikke tages

til Ægte? "

Nicolaus, du tog Liljekonvallens hvide

Drøm — —
Å, de Hyacinters Duft af Vin og Fløjl!

Nicolaus, du elskede den Blomst — vore

otte Børn, helt til Agnete, helt til vi var

grå — — Nu tror jeg ikke, jeg vil

dyrke de Blomster mer — —

„Mo'r," Døren var gledet op derovre,

Agnete stod henne i Mørket, slank og

hvid, „men Mo'r, sidder du i Mørke?"

„Agnete, mit Barn," Bispinden famlede

frem for sig og rettede sig i Stolen — i

et Øjebliks Gys havde hun syntes, det

var Bispen, der kom.

Den unge Pige svævede gennem Stuen;

nu knælede hun på Skamlen, dér hvor

han nylig havde hvilet.

„Du har spillet længe. Barn," Bisp-

indens Hånd strøg hendes Hånd og Hår.

„Ja, Mo'r, for," Agnetes Øjne så klare

op i Moderens, „for jeg elsker den Sang

om Dronning Dagmar. Å Mo'r, hvor

måtte det være vidunderligt at dø, når

man ikke havde mer at angre end de

snørte Særkeærmer."

„Barn, Barn," Bispinden bøjede sig

over hende, „har selv du alt mere at

angre?"

„Mere, Mo'r — end hvem?"

Men Bispinden svarede ikke.
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Myrdal Station.

BERGENSBANEN
Af Cand. mag. C. J. Hambro.

Vugget paa Vaagen, hvor Vikingeminder

nynner i Natten sit Norrønakvad,

hviler du Bjørgvin bag Syvfjeldets Tinder

tryg som en Blomst bag det skjærmende Blad.

Sangens og Sagaens Alvor du fik

bag Lunet, som ler i det husende Blik.

Hansa har herjet dig, Bagler har brændt dig,

frisk du dog frodes, og fager som før

Havet sit Ry og sin Rigdom har sendt dig

ind under Regntaagens sitrende Slør.

Videre fløi dog end Snekkernes Stavn,

du Vugge for Helte og Skalde, dit Navn.

(L. Dietrichson.)

BERGEN i Juni Maaned, det er det skjøn-

neste, Norge eier. Alt hvad Vestlandets

Sommer rummer af lette, skiftende Farver,

af Duft og Ynde, af gjennemsigtig Klarhed,

staar i sin første dugfriske, uberørte Skjøn-

hed. Fjeldsidens lyse Grønne, Klippekam-

mens dybe Blaa, Fjordens grøngraa Flade

og Byens og Havnens brogede Farvesymfoni

smelter under den høie, blaahvide Himmel

sammen til eet Billede af straalende Liv, som

man ikke glemmer.

Den eneste By i Norge, som i sig selv

kan lokke og drage, og hvis skiftende Stem-

ningsrigdom rummer alle Toner, kalder i

Juni paa Alverden. Kanske dens Sports-,

Turist- og Husflidsudstilling ikke vil lokke

de Forvænte. Den vil i hvert P'ald holde

paa dem, som kommer. For aldrig har en

Udstilling været arrangeret mere efter en

Bys Hjerte og i Pagt med dens Egenart, og

aldrig har en Udstilling havt et mere eien-

dommeligt Terræn. Midt i selve Byen lig-
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ger den og alligevel helt frit; rammet ind af Og kommer den Fremmede Landveien fra

Byfjorden, af Haakonhallens graa Stenmasse,

af Rosenkrantztaarnet og den indre Mur paa

Bergenhus, af Fæstningsvoldene med de

gamle hvælvede Porte, af Sverresborgs en-

somme Høide med den bratte Klippekant

mod Nord og Vest. Og Adgangen til dette

Terræn er over den gamle Tyskebrygge,

eller ad Øvregaden forbi Mariakirkens to

gamle Taarne. — — Alle disse Navne,

hver Plet inden dette stærkt kuperede Ter-

ræn fortæller høit om gammel Historie, om

gammel Tradition. Om Olav Kyrre, om

Borgerkrigenes Tid, om Magnus Blinde, Ha-

rald Gille og Sigurd Slembe, om Drabet paa

Kong Sigurd Mund, om Kong Sverre, om
Kong Haakon og Kardinalen Vilhelm af Sa-

Danmark, da har han tillige faaet Følelsen

af, at det er en fjernt og nyaabnet liden

Verden han er kommet til, og Reisen med

den nye Bergensbane vil have fortalt ham,

hvorledes den gamle Hansestad har kunnet

bevare sit eget Præg; thi han ved, hvor

fjernt den har ligget Verden.

Men denne Reise fortjener ogsaa sin egen

Krønike, for den markerer en Epoke i Nor-

ges indre Historie.

„Jeg er sikker paa, at jeg taler paa Landets

Vegne, naar jeg betegner Dagens Begiven-

hed som noget, hvorom henfarne Slægter

har drømt, men ikke vovet at haabe, men

bina, om Haakon V og Ridder Audun Hug- som den nulevende Slægt med Stolthed be-

leiksøn, om Hansaens Dage med Plyndring, tragter som sin Tids Storværk."

Mord og Brand, om Absalon Pedersen og Disse Ord af Kong Haakons Tale i Bergen

Anne Pedersdotter, om Erik og Kristofer ved Bergensbanens højtidelige Aabning den

Walkendorff, om en gammel Bys og et helt 28de November i^^fop kan høres stærke for

Lands Skjæbne i 800 Aar, ja i snart 1000 dem, som ikke har oplevet Bergensbanen,

Aar. I Leden her nordover, som den lig- som ikke har fulgt dens Udvikling, og som

ger aaben for Synet fra Sverresborg (hvor ikke kender dens Historie. Og dog er de

Udstillingens Restaurant har faaet en vid- kun et svagt Udtryk for den dybe nationale

underlig Beliggenhed), var det, at Egil Skalla- Tilfredshed, hvormed Nordmænd ser det Værk

grimsøn tog Livet af Erik Blodøkses kjære-

ste Søn, der han kom roende fra Farfade-

rens Kongsgaard paa Bergens Grund.

Der er en egen Susen i de gamle Linde-

alléer paa Bergenhus, og Asketræerne paa

Sverresborg ved, at de ruger over store Min-

der og er spiret over en stor Konges Grav.

Kanske den Fremmede ikke vil føle det

saa stærkt. Noget vil han føle. Og naar

han færdes rundt blandt Bygningerne, hvoraf

ikke to ligger i samme Gulvplan, naar han

rutscher udfor Fæstningsvolden eller stiger

tilendebragt, som for første Gang binder

Norges Østland og Norges Vestland sammen.

Tænk Dem hvad Afstanden mellem Norges

to største Byer vilde sige før denne Bane

fandtes! 54 Timer tog Postskibets Rejse fra

Kristiania til Bergen. Paa den Tid kan man

naa fra København til et godt Stykke forbi

Rom. — Tænk Dem at være Student fra

Bergen. De kunde paa kortere Tid over

Hull eller Newcastle naa Universiteterne i

Oxford, London, Cambridge, Edinburgh. De

kunde over Hamburg paa kortere Tid naa

op ad den brede Trappebro til Sverresborg, da en Række tyske Universiteter, De kunde over

vil han i hvert Fald have en Fornemmelse

af, hvor egenartet og eiendommeligt det hele

synes, og hvor det er velsignet uligt alt

andet Udstillingskram, som kan være faldet

i hans Lod.

Rotterdam naa de hollandske — og førend

De havde tilendebragt Deres Studietid vilde

De, om De to Gange aarlig skulde besøge

Deres Hjem, have tilbragt noget over 2 Maa-

neder paa Kystbaaden mellem Bergen og
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Kristiania. Det er jo kun en liden Ting,

men den gør det kanske lettere at forstaa,

hvorfor denne Bane har været henfarne Slæg-

ters Drøm.

Bergensbanen har en lang Historie. Det

var den 24de August 1871, at den for

første Gang blev bragt frem i den offentlige

Diskussion gennem en Artikel i „Bergens-

posten". Den anonyme Forfatter, senere

afdøde Forstmester Gløersen, gør formelig

Undskyldning for, at han vover at frem-

komme med en saadan Tanke, der kunde

bibringe Folk den Tro, at han ikke var helt

normal; men hans Ord var fornuftige nok,

og de blev ogsaa hørt. Allerede i 1872

blev den første Terrænbefaring gjort for at

bringe paa det rene, om det var gørligt at

gennemføre en Jernbaneforbindelse mellem

Østland og X'estland.

Det er den store Højfjeldsvidde, med sin

Sne-, Vand- og Stenørken, som har gjort

dette Baneanlæg saa vanskeligt. Man kan

regne, at den nu tilendebragte Bergensbane

i en Strækning af ca. 100 km løber gen-

nem Højfjeldstrakter ca. 2 500—4150 Fod

over Havet, Trakter, hvor der ikke fandtes

Vej og kun paa et Par Punkter Menneske-

boliger. Fra Voss i Søndre Bergenhus Amt

skærer Jernbanen i øst-nordøstlig Retning gen-

nem Raundalen og den store Gravehalstunnel

ind i Sognefjeldene i den sydligste Del af

Nordre Bergenhus Amt for saa i sydøstlig

Retning at gennemskære Udkanten af Har-

dangerviilden, den gamle Overgang til Hal-

lingdal.

Adkomsten til dette indre Fjelddistrikt

har altid været vanskelig. Fra den øverste

Gaard paa Sognesiden til den øverste Gaard

paa Hallingdalsiden, Nygaard, er Afstanden

over 60 km, og fra Nygaard til den første

Bygd i Hallingdal atter ca. 30 km. Mellem

de øverste Sætre paa begge Sider er Af-

standen ligeledes ca. 30 km, gennem Ur og

over stride E\ve. I kolde Aar ligger Ind-

søerne isbelagte hele Sommeren, og Uvejr

med Snefog er ikke sjeldent ved Midsom-

mers Tide. Peder Claiissoii Friis fortæller i

sin „Norges Beskrivelse" (1613), at „det

var forbudt at fare over Fjeldet mellem 24de

August og 3die Maj, for at ikke de Vej-

farende skulde blive overfaldt af Sne eller

forvildes og blive borte". Betegnende er

det ogsaa, hvad der under en af de mange

Debatter i Storthinget blev udtalt af en af

de lokalkendte Repræsentanter, at „Banen

vilde komme til at blæse bort". — Det har

til sine Tider seet ud til, at hans Spaadom

skulde gaa i Opfyldelse. Der var under

Anlæg et Stormdage, da Vindmaaleren ikke

magtede at angive Vindhastigheden, og den

kunde dog vise indtil 40 m i Sekundet.

Men trods det ene og trods det andet be-

sluttede Storthinget i 187 5, at der foreløbig

skulde bygges en Bane fra Bergen til Voss,

108 km, eller omtrent som fra København

til Korsør.

Denne Bane blev bygget med en Spor-

vidde af 1,067 m. (saakaldt smalt Spor).

Allerede dette Arbejde var overmaade van-

skeligt (der er fra Bergen til Voss 52 Tun-

neler paa tilsammen c. 10 000 m), og den

lange Strækning fra Arne til Bolstad (53 km)

hvor Banelegemet med én længere Afbrydelse

følger Osterfjordens stupbratte Fjeldsider, by-

der en af de vildeste Jernbaneture i Norge.

Her findes 37 Tunneler paa tilsammen ca.

8300 m Længde (den længste, Hyvingen

paa 1331 m), og mellem Stationerne Tren-

gereid og Vaksdal er Fjeldet ved den lange

llane-lux\x\e\ (742 m) saa brat, at Linjen

maatte udstikkes fra den anden Side af

Fjorden, hvorefter man gik ind i Fjeldet

paa 8 forskellige Steder. Ogsaa Strækningen

fra Bolstad til Bolken i Voss (21 km med

9 Tunneler) er meget vild og berygtet fra

gammel Tid. Saaledes fortæller Snorre i

Olaf den helliges Saga (Kap. 121), at „da

Kongen for den Vej, hændte det en Dag, at

han standsede og sagde: „Disse mine Ord

skal Mand sige til Mand, at jeg kalder det
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Reinunga-Tunnelen.
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raadeligt, at aldrig siden nogen Norges Konge

skal fare mellem disse Hauger". Det er

ogsaa Mænds Tale, at de fleste Konger har

vogtet sig for det siden."

Banestrækningen Bergen— Voss kostede

14 510 000 Kr., og den blev aabnet for al-

mindelig Trafik Ilte Juli 1S83. Men endnu

skulde der hengaa 1 1 Aar, forinden Stor-

thinget besluttede at lade Banen føre videre.

At følge Sagens Historie i disse 1 1 Aar

vilde føre for langt. De fleste af de Ind-

vendinger, som blev rejst imod den, har

imidlertid vist sig ikke at holde Stik. —
.»Bergensbanen behøver kun én Skinne, thi

den skal transportere Søluft og Kultur", ud-

talte den kendte Politiker Ketil Motzfeldt.

Allerede nu overstiger dog Trafikindtægterne

de mest sangvinske Forhaandsberegninger.

Den 1ste Marts 1894 besluttede Stor-

thinget at fortsætte Bergensbanen og bevil-

gede foreløbig de nødvendige Midler til

Fuldførelse af Linjen Voss—Taugevand (7 6

km), og Arbejdet blev igangsat 1895.

Den Linje, som blev valgt, var den kor-

teste : Voss—Raundalen—Myrdal—Moldaa-

dalen—Taugevand med Fortsættelse gennem

Finsedalen og Ustedalen til Hallingdal; men

den bød ogsaa den højeste, længste og van-

skeligste Fjeldovergang. Paa den 76 km

lange Strækning fra Voss til Taugevand

findes 74 Tunneler, blandt dem Anlægets

længste, Gravehalshmnekn, 5331 m, og den

fjerde længste, Reinungahinnelen, 1113 m, her

findes Anlægets største Stigning, 1 paa 46,5

og den mindste Kurveradius, 250 m.

Der skulde imidlertid gaa Aar, inden de

forberedende Arbejder var tilendebragte og

man for Alvor kunde lægge Kraft i Udfø-

relsen af selve Anlæget.

Udstikningen af Linjen Voss—Taugevand

blev paabegyndt Sommeren 1895. Det var

paa den 48 km lange Strækning Voss

—

Raundalen— Gravehalsen—Myrdal et forholds-

vis let Arbejde; men Terrænet fra Myrdalen

forbi Reinungavand, Kleivevaud og Grøndals-

vand til Hallingskeid var vanskelig tilgænge-

ligt. Mellem Myrdal og Kleivevand fandt

man derfor, at en direkte Udstikning bød

mindre Sikkerhed. Der blev optaget Tachy-

meterkarter, og den Linje, som var indlagt

paa disse, blev saa Sommeren 1897 afmærket

i Terrænet, som her er af den Art, at Stik-

ningsmandskaberne maatte hænge i Taug ud

over Fjeldskrænten. Til Kontrol af Længder

og Retning paa denne Strækning blev der

den følgende Vinter trianguleret, idet man

benyttede Isen paa Reinungavand til Ba-

sislinje.

Da disse Trakter er ubeboet, maatte Stik-

ningspersonalet ty til Telte og Soveposer og

skifte Lejrplads, efterhvert som Arbejdet skred

frem. Ved Hjælp af Kløvheste fik man Mad
etc. transporteret op fra Bygderne. Lang-

somt arbejdede man sig indover Fjeldet, og

i 1901 var Udstikningen færdig. Da havde

Storthinget allerede i 1898 besluttet An-

lægets Fortsættelse fra Finse til Roa i Kri-

stians Amt (57,74 km fra Kristiania), hvor

Bergensbanen møder den fra Hovedstaden

udgaaende Nordbane. — En Række Sten-

hytter var imedens opsat i Fjeldet. Den

første af dem laa noget vest for Taugevand,

og Transportforholdene var da endnu saa

vanskelige, at det havde kostet i6o Kr. at

føre en halv Favn Ved op til Hytten,

Betegnende for de klimatiske Forhold er det,

at da man 3die August 1899 skulde flytte

Lejrplads, vandrede man med hele Karavanen

over Taugevand og det østenfor, lavere be-

liggende Fagervand paa landfast Is. I den

varme Sommer 1901 fik man i Slutningen

af August et saa voldsomt Uvejr med Snefog,

at Stikningsmandskabet i 3 Dage blev lig-

gende vejrfast ved sin Lejrplads mellem

Hallingskeid og Taugevand.

Jernbaneanlæget krævede imidlertid ogsaa

Bygning af Transportveje. Det først udførte

Vejanlæg fra Voss gennem Raundalen til

Opset (det vestlige Indløb til Gravehalstun-

nelen) blev overdraget Ingeniørfirmaet Strøm

528



Bergensbanen

& Hornemann, som havde overtaget Ud-

sprængningen af Gravehalstunnelen. Det 45

km lange Vejstykke kostede 80 000 Kr. og

blev færdigbygget i 1896. Samtidig be-

gyndte Statsbanernes Ingeniører at anlægge

en Vej op fra Kaardal, den øverste Gaard i

Flaamsdalen i Sogn, til Gravehalstunnelens

Østside i Myrdalen. Denne Vej fører i 1

7

Slyngninger op igennem det bratte Myrdals-

berg med Maksimumsstigning 1:6. Den er

3,8 km lang. Imidlertid maatte der ogsaa

bygges en brugelig Transportvej fra Kaardal

ned til selve Sognefjorden. Denne Vej er

15 km lang, og Dalen er et enkelt Sted

saa trang, at man har maattet lægge Vejen

i en 300 m lang Tunnel. Fra Myrdalen

blev Vejanlæget fortsat indover Fjeldet, idet

man først byggede de Partier, som laa imel-

lem Vandene, og benyttede Baad paa disse.

Saaledes fik man allerede i 1897 en For-

bindelse med Hallingskeid. Høsten 1901

naaede Vejen Taugevand, og i September

1902 kunde man køre fra Sognefjorden til

Ustevandet i Hallingdal (en Strækning af

ca. 80 km).

Til Transportveje ved Bergensbanen er i

det hele anvendt ca. 500 000 Kr., hertil

kommer 300 000 Kr. til Vedligeholdelse og

Snerydning.

Samtidig med at man byggede Trans-

portveje, opsatte man ogsaa Telefonlinje og

byggede de første Barakker for at skaffe

Rum til Arbejderne. Ved Heisekabler blev

Materialet transporteret op fra Flaamsdalen

til Vatnahalsen paa Bjergpynten ved Udløbet

af Myrdalen, og op ad den bratte Skrænt til

Kleivevandet. Paa de mellemliggende Stræk-

ninger bar man Materialerne frem. Høsten

1898 havde man opført et Stenhus i Nær-

heden af den nuværende Hallingskeid Station^

og Arbejdet blev igangsat i enkelte Tunneler.

Man fik inden Vinterens Komme med stort

Besvær lagt Beholdning af Levnedsmidler i

Barakken ved Kleivevand. Paa Ski maatte

Det indre af en Sneoverbygning.
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saa Ingeniører og Arbejdere hente, hvad de

trængte, og bære det frem til Hallingskeid.

Høsten 1901 var den første Barakke opført

ved Finse, Banens højst beliggende Station

(82 km fra Voss). Bygningen kostede vel

5000 Kr. ; men over Halvdelen af Omkost-

ningerne var medgaaet til Transporten.

Eftersom Transportvejene blev færdige, og

Materialerne kunde blive kørt op, fortsatte

man med Bygningen af Barakker og be-

gyndte at opføre de permanente Bygninger,

som var nødvendige for den senere Drift,

Vogterboliger, Stationsbygninger etc. Paa

Grund af de kostbare Transportforhold blev alle

Stationsbygninger opført af Sten. De er

ganske solide. Haugastøl Stationsbygning f.

Ex, har 80 cm tykke, dobbelte Mure af

Granit, og alle Mellemvægge er af 15 cm

tyk Beton.

Ved Stationerne var der Afdelingskontorer

med Depoter af Redskaber og Materialer,

ligeledes Handelsboder og Bagerier. Om
Høsten maatte man i Handelsboderne lægge

ind Vinterforsyning, da Transportvejen paa

Grund af Snemængden ikke kunde holdes

aaben om Vinteren, og det var ikke smaa

Lagere, man her maatte etablere; thi Ar-

bejdsstyrken var betydelig og Vintermaane-

derne mange. I Finse Handelsbod blev der

Høsten 1906 indlagt Varer for 46 000 Kr.

Denne Sum giver alligevel ingen Idé om
Sommermaanedernes Omsætning. Der kunde

ved Højsommers Tid være ca. 2000 Mand

i Arbejde i Højfjeldet, og de maatte faa sine

Levnedsmidler fra Anlægets Handelsboder.

Det var et ganske ejendommeligt Liv, som

blev ført heroppe, med Finse som Hovedstad

i en egen Verden. Her var det den engelsk

fødte Fru Fatigen, som havde Handelsbod og

Bageri. Hun var Postaabner, og hun drev

Stedets „Hotel". Nu er hun betroet Driften

af Statens store, helt moderne, komfortabelt

udstyrede Fjeldstuer paa Haugastøl og Finse.

Arbejderne tjente godt og vilde gerne leve

godt, hvad der havde sine Vanskeligheder.

Vilde de have Brændevin, maatte de helt til

Bergen, 190 km fra Finse; og ikke liden

Arbejdsfortjeneste gik den Vej. Ellers kunde

man nok faa mangehaande Delikatesser i

Boden paa Finse. Men den daglige Kost

var Hermetik, salt Kød og Grød, samt kon-

denseret Melk. — I Bagerierne blev der om
Sommeren bagt Nat og Dag op til 600 Brød

pr. Døgn. Den store Vinterbeholdnings Brød

lod man fryse for at de skulde holde sig.

Køretransporten foregik hele Sommeren, saa-

længe Vejret tillod det, fra Bunden af Sogne-

fjorden. Den var meget kostbar. En Favn

Ved f. Ex. kostede ved Fjorden 15 Kr.,

paa Finse 55 Kr. Ogsaa Redskaber og Ma-

terialer maatte køres op gennem Flaams dalen

og ca. 100 Heste gik om Sommeren i stadig

Trafik op over Fjeldet.

Naar Transportvejen, som Regel i November

Maaned, blev stængt af Sne, havde man hele

Vinteren igennem ingen Køreforbindelser med

Udenverdenen, men hver Vaar i April blev

der som Regel brøjtet en Vintervej over

Fjeldet. Det sled paa Hestene, men man

kunde da faa op enkelte Ting, som man

savnede. Naar Snesmeltningen begyndte, blev

denne Vej ødelagt, og man var atter inde-

stængt, til Sommeren havde gjort sit Værk.

Paa Grund af Vejrforholdene var det blot

de fire Sommer- og Høstmaaneder man kunde

benytte til Udearbejde; den mindre Vinter-

arbejdsstok var beskæftiget i Tunnelerne.

Her paagik Arbejdet Dag og Nat Aaret

rundt. De Stenmasser, som i Vinterens Løb

blev udsprængt, maatte lagres i den om
Sommeren færdigsprængte Del, da de ikke

kunde skaffes bort over Sneen. Tunnelaab-

ningerne sneede helt igen, og Arbejderne

maatte grave sig Vej ud og ind. Ja, det

hændte mange Gange, at de maatte blive

Natten over i Tunnelerne, fordi Vejret ikke

tillod dem at finde hjem til sine Barakker.

Saasnart V^aarvejrct tillod det, gik man saa

igang med at skaffe Stenen bort, idet man

efter Linjens Plan gravede en Snetunnel,
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Myrdalsfjældet.

hvorigennem Masserne blev U.rt ud. Ikke ningsarbejde. kunde .age 14 Dage a 3 Uger

sielden havde disse Tunneler en Længde af og tildels blev drevet med Dynamit. For

p t 250 Meter, og saa haardt sammen- saa at faa anvendt Stenmasserne, hv r man

tegel kunde SnemasL v.re, at Udgrav- havde Brug for dem. maatte man foretage et

___^ 531



Bergensbanen

vældigt Sneskufningsarbejde. I det hele

krævede Sneskufningen et overmaade stort

Arbejde. Naar nyt Mandskab var antaget

i April og Maj — Tilgangen var ikke

saa stor som ønskeligt, da Stedforhold

Snerydning.

Og Vejrforhold skræmmede — maatte man

skuffe bort Sneen langs den udstukne

Linje for at kunne sætte Arbejdet i Gang.

— At vente paa Snesmeltningen vilde have

været haabløst: langs Taugevand og i Finse-

dalon tager den først Fart sidst i Juni og i

de første Dage af Juli. For at spare Ud-

gifter ved Sneskufningen — paa sine Steder

maalte man Snedriver af 18 m Højde —
strøede man Jord eller Sand i et tyndt Lag

over Sneen, hvorved Snesmeltningen i høj

Grad fremskyndes.

Postforbindelsen med Udenverdenen havde

Anlæget to Gange

i'gentlig ved Ski-

løbere. Kassereren

maatte en Gang

maanedlig gaa paa

Ski fra Voss til

Haugastøl og til-

bage — en Tur paa

216 km, og under

et Uvejr i Januar

1905 omkom en

Kasserer med sin

Fører. — Deres Lig

blev fundet om Som-

meren.

Et Par Tal illu-

strerer Arbejdet ved

Høj fjeldsovergan-

gen. Der er udtaget

ca. 1 000000 m^

Jord, og er ud-

sprængt ca.800 000

m^ Fjeld. Dynamit-

forbruget har været

1 00 000 kg. De pro-

visoriske Barakker

kostede ca. 500000

Kr. Til Inventar i

Barakkerne er an-

vendt ca.90000 Kr.

og til Lys og Brænde

ca. 330000 Kr.

Gravehalstunnelen fortjener en Omtale for

sig. Den er, som nævnt, 5311 m lang og

saaledes i Forhold til St. Gotthardtunnelen

(14 900 m) og Mt. Cenistunnelen (12 200

m) ikke i og for sig et imponerende Ar-

bejde. Men paa Grund af Tunnelens Be-

liggenhed, den lange og vanskelige Adkomst

og de haarde klimatiske Forhold er Arbejdet
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Fra Bergens-Udstillingen, dur aabnes 1. Juni.

dog et af de vanskeligste Tunnelarbejder,

som er udført.

Selve Tunnelarbejdet bød imidlertid ikke

paa store Vanskeligheder. Der var intet løst

Fjeld; man blev lidet generet af Vand, og

Luftens Temperaur blev, takket være den

udmærkede Ventilation, gennemsnitlig kun

18^ C; men det var vanskeligt at faa

Mandskab nok, og man indførte derfor i

1900 50 italienske Tunnelarbejdere med egen

Opsynsmand og Ingeniør. Til Haandboring

i det haarde Fjeld viste de sig Nordmændene

Fisketorvet i Bergen.
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langt underlegne, og deres Ophold blev ikke

af lang Varighed.

Det var Klimaet, som beredte de største

Vanskeligheder. I Almindelighed havde man

Vejforbindelsen gennem Flaamsdalen aaben

hele Vinteren; men den blev dog ikke sjel-

den afbrudt. Fra Lillejuleaften 1902 f. Ex.

var man i 2^2 Maaned hyppig blokeret.

Alle Beholdninger slap op; Kul og Ved

maatte uddeles i Portioner, og man holdt for

Alvor paa at afbryde Arbejdet.

Tunnelarbejderne boede i et stort 3-etages

Hus; men Vinteren 1902—03 laa dette helt

under Sneen. Kun Skorstenen ragede op,

og Adkomsten til Huset var gennem en 30

m lang Snetunnel. Inde i Barakken maatte

man brænde Lys hele Døgnet, og naar Ar-

bejderne om Morgenen kom fra Natskiftet,

var Snetunnelen ofte i Nattens Løb føget

igen. Gennem Skorstenen fik man da var-

skoet de Indeværende og Gravningen blev

igangsat fra begge Sider. — Det hændte i

Slutningen af April Maaned, at Ved-

læssene til Direktørens Bolig blev kørt over

Telefontraadene. Saa højt laa Sneen.

Retningsstollen i Gravehalstunnelen blev

gennemslaaet 6te Juli 1902, og i 1906 blev

Tunnelen afleveret fuldt færdig og Linjen

Voss—Myrdal foreløbig aabnet for Trafik.

Dynamitforbruget ved Gravehalstunnelen

udgør ca. 250000 kg. Der er boret ca.

350000 Huller til en samlet Længde af vel

300 km, og der er forbrugt ca. 500 km

Lunte , medens der alt i alt er udført

370 000 Dagsværk å 10 Timer.

Om det øvrige Anlægsarbejde skal ikke

stort siges. Strækningen Bergen—Voss blev

fra 1898—1904 ombygget til bredt Spor,

og i Juni 1908 blev Linjen Voss— Gulsvik

(352 km fra Bergen) aabnet for Trafik.

Man kunde da med Dampskib over Indsøen

Krøderen naa Krøderen Jernbanestation og

over Drammen have Forbindelse med Kri-

stiania.

Af Broarbejder er der under Anlæget ud-

ført en overordentlig Mængde. Kun fra

Bergen til Voss har man 4 Fagværksbroer,

3 7 større og mindre Pladebroer og 45 Smaa-

broer, og det er kun ^/g af den hele Stræk-

ning. Af større Broer kan nævnes Sten-

broerne over Strandelven ved Voss med 41

m Spændvidde, over Bægna ved Hønefoss

med 9 Spænd til en samlet Længde af 2 1

5

m og over Hallingdalselven ved Svenkerud.

Den sidste Bro har en Spændvidde af 44

m, og Skinnegangens Højde over Elven er

32 m — Det er det største Stenhvælv i

Skandinavien. Den største Jernbro fører

over Randselven ved Honefoss og har en

Spændvidde af 54 m.

Af Tunneler findes mellem Kristiania og

Bergen (492,45 km) 184 til en samlet

Længde af ca. 38 000 m.

Ved Hønefoss har man den længste Skæ-

ring i Norge — 900 m — med en ud-

tagen Jordmasse af 300000 m^.

Bergensbanens Kostende mellem Voss og

Roa er ca. 42 Millioner Kr., heraf er alene

til Foranstaltninger mod Sne bevilget ialt

2 640 000 Kr. Der er opført Sneoverbyg-

ninger til en samlet Længde af ca. 24 km,

der er opsat 60 km Sneskjærme, og der

er til Snerydning anskaffet 3 roterende Sne-

ploge, de største i Verden og en af Banens

Seværdigheder. Hver Plog koster noget over

80000 Kr. og vejer med Tender 109 Tons.

Disse Ploge er ikke alene de største, men

ogsaa de mest hensigtsmæssige, man har, og

der er indløbet Bestillinger paa lignende fra

Amerika til Brug ved Pacificbanerne. — —
Se naar man i sin komfortable Spisevogn

(å 30 000 Kr.) suser over Fjeldet, da aner

man ikke stort om alle disse Ting. Og dog

er det nødvendigt at have en Smule Kund-

skab om dem for ret at kunne nyde det

storartede Anlæg, og de giver en ogsaa

Forstaaelsen af, hvorledes Kong Haakon

kunde kalde denne Bane for vor Tids

Storværk.

Til Slutning nogle Ord om de Landsdele,
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Bergensbanen berører, og de Betingelser, den

har som Turistbane. En Rejse med den

giver et bedre og fyldigere Indtryk af norsk

Natur end nogen anden enkelt Tur, man

kan foretage. Den skærer igennem 5 af

Landets Amter og giver den Rejsende de

rigeste Indtryk af de østlandske brede Dale.

Den løber med smuk Udsigt langs to af de

store Østlands-Indsøer, Randsfjorden og Krø-

deren. Gennem Hallingdalen fører den saa

op paa F'jeldvidden, og frem gennem det

mægtige Bjergparti mellem Hardangerjøkulen

og Hallingskarvet og videre gennem vilde og

ejendommelige vestlandske Fjeld- og Dal-

partier ned til Fjorden. Bare Jernbaneturen

er Rejsen værd, men helst bør den jo lede

til længere Ophold og længere Rundture.

Man bør ikke rejse i et. Der er Steder,

man bør være, og der er Strækninger man

helst bør tilbagelægge tilfods eller tilvogns.

Særlig gælder dette Strækningen Hallingskeid

—Myrdal og Opset—Voss. Raundalen er

et vidunderligt Stykke Vestlandsnatur, og

den, som kun ser det fra Jernbanen, han

oplever det dog ikke, og selve hans Indtryk

kan ikke blive helt. Den fugtige, rige Duft,

de tusinde Lyd, de evigskiftende Nuancer i

Farvetonen, som her skaber Helheden, kan

Jernbanen ingen Forestilling give om. —
Paa Gjeilo bør den Rejsende standse. Her

er han endnu i Birkens Rige, men har ladt

Granskoven bag sig. Og den brede Dal-

aabning ind mod

Vidden vil fylde

ham med sin

Naturs storlin-

jede Fred. —
Paa Haugastøl

bør han standse.

Og har han saa-

sandt nogen Adgang til det, bør han søge ind

i Hardangerviddens vidunderlige Verden. Helst

bør han langs de friske Vandløb og de

fiskerige Søer, over Multemyrer og Dværgbirk-

moer naa over til Fosli, se den berømte

Vøringfos og over Hardangerj økulens mæg-

tige Kuppel naa tilbage igen til Finse. —
Paa Myrdalen bør ogsaa den Rejsende stige

af Toget og ikke bare nøje sig med at have

nydt den herlige Udsigt over Flaamsdalen.

Vatnahalsen er et af de skønneste Opholds-

steder i Norge, og en Tur gennem Plaams-

dalen til Fretheim med Dampbaad ind Nærø-

fjorden til Gudvangen og over Stalheim til

Voss er saa rigt lønnende, som nogen Tur

kan være.

For længere Udflugter er ogsaa Gol i Hal-

lingdal et ypperligt Udgangspunkt. Her fører

Kørevejen op paa Fjeldvidden mellem Hal-

lingdal og Valders, den største Sætervidde i

Landet, og over Sanderstølen og Merket

Hotel kan De bekvemt naa Frydenlund ved

Valdersbanen. Eller De kan fra Gol køre

ind i Hemsedal og derfra op i Hjertet af

Sæterverdenen for saa over Fosheim Sæter

at naa Fosheim i Valders med Kørevej over

til Østre Slidre, hvor Chausséen fører op til

Bygdin, Jotunheimens største Indsø. Her

kan De lade Motorbaaden føre Dem videre;

De kan atter køre over til Tyin og lade

Motorbaaden føre Dem til Framnes for over Ny-

stuen og Maristuen at naa Lærdal og ad

den Vej at kom-

me til Voss.

Ahernativernes

Mængde er uen-

delig, og enhver

vil finde noget

for sig.

Roterende Sneplov i Arbejde.
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EDWARD VII OG GEORGE V
Af Dr. phil. R, Besthorn.

IEfteraaret 1908 bragte „Simplizissimus"

et Billede, der med faa Streger og faa

Ord illustrerede og skildrede Hovedfak-

torerne i det Afsnit af den moderne Stor-

og Verdenspolitik, der har kostet Euro-

pas Stormagter saa mange Hundrede

Millioner til Krigsrustninger, og som har

sin sikre Plads i Verdenshistorien under

Overskriften: Den Edwardske Entente-

Politik. Scenen var Altanen paa Marien-

bads Hotel Weimar. Paa Altanen saa man
Storbritanniens Hersker, den omfangsrige,

flegmatiske Edward VII, der med et

dinertræt Blik stirrede roligt tilfreds ud i

Rummet. Ved hans Side stod den lille

franske Ministerpræsident, Georges Cle-

menceau, hvis livlige Vid og Malice i

allerhøjeste Grad tiltalte den tyske Kej-

sers Onkel ; han saa, tydeligt gottende sig,

op til Kongen med et af Nysgerrighed

og Interesse præget Blik. Under Billedet

stod der: „Deres Majestæt! Fortæl lidt

m^ere fra Cronberg!"

„Onkel og Nevø!" var Hovedmotivet

i den Række diplomatiske Operaer, der

var blevet opførte paa Theatnini mtindi

siden 1. Maj 1903, da Kong Edward

kom til Paris for at dinere i al Fortrolighed

med Loubet og Delcassé. De, der havde

det rette Blik for The Queen's Søn og de

mange pikante engelske Kronprinslegen-

der, som havde forarget mange, moret

endnu flere af Prinsen af Wales' frem-

tidige Undersaatter, havde allerede før

hans Tronbestigelse hørt ikke saa lidt

af Ouverturen til „Loncle de rEnrope".

Man havde af og til varslet om, at

der var noget af en Henrik V i den

forretningsdygtige , stift afmaaite tyske

Englænder, Prinsgemal Alberts og Dron-

ning Victorias Søn; men der var dog,

da Budskabet om den gamle engelske

Dronnings Død den 22. Januar 1901

meldtes fra London, næppe mange, som
anede, at den nye engelske Hersker vilde

blive sin Tids mest fremragende konge-

lige Diplomat, en virkelig vStorpolitiker af

allerførste Rang.

Verden imødesaa i det hele Edward
VII's Regering med en Blanding af stærk

Skepsis og uklare Forventninger, der

fandt sin naturlige Forklaring og Begrun-

delse i Prins Edward af Wales' Levneds-

løb og i de Kronprinslegender, der knyt-

tede sig til hans Navn.

Prins Edward, der var født i Bucking-

ham Palace den 9. November 1841, havde

faaet en god Opdragelse. Men han mistede

allerede i en Alder af 20 Aar sin Fader,

der nærmest synes at have været en

Lærer for sine Børn, men til Gengæld

var en god Pædagog. Han vilde sikkert

have bevaret sin Søn for mange af de

Daarskaber, der fremtræder i Fortællin-

gerne om den unge Lord Hastings' Cham-
pagnegilder og i den lidt for berømte

Hasardspiller-Scene paa det Wilsonske

Slot, og har givet Anledning til Skumle-

rier over den Sagkundskab, hvormed

han hjalp Balletdamer med deres Paa-

klædning. Den forretningskyndige og

pengekloge Prins -Gemal — hvis for-

mentlige Afstamning fra „en jødisk

Skuespiller" var en Troessætning i engel-

ske aristokratiske Kredse, der ikke yndede

„Koburgeren" — vilde vel ogsaa have

givet sin ældste Søn en økonomisk Op-

dragelse, der havde hindret ham i at

blive saa afhængig af Tyrker-Hirschs

Millioner, at Labouchcre kunde skrive:

„I Mariborough House gives der ingen

Diner uden Parfait an HirscJi/'

Prinsen af Wales nød Livets ikke altid

skyldfrie Glæder i fulde Drag; men in-

536



Edward VII og George V

gen nægtede ham den Anerkendelse, at

han nød dem med Elegance og Takt. Og
i Livets Skole, i Omgang med smarte For-

retningsmænd erhvervede han sig en

Menneskekundskab og Verdenserfaring,

ogsaa en Forretningsdygtighed, som den

næppe højt begavede, men kloge Ed-

ward VII forstod at anvende paa en for

mange forbløffende Maade, da han endelig

kom til Regeringen, efter at han i 45Aar

havde været indskrænket til at holde

Kronprinshof og repræsentere sin Moder,

der med ægte feminin Skinsyge vaagede

over sin Eneret til at spille Herskerrollen

i det britiske Rige.

Der var adskillige — ikke mindst i

Paris, hvor Prinsen af Wales havde

stiftet saa mange Bekendtskaber — som
ventede sig noget, endog meget af Kong
Edward VII, men han overraskede dog

Verden ved den Sikkerhed, hvormed han

strax greb Regeringens Tøjler.

Foreløbigt var Kong Edward VII som
Politiker optaget af at stifte Fred i det

britiske Sydafrika. Man har skumlet

meget over den Rolle, som Forretnings-

mænd og Politikere, der stod PrinsEdward
af Wales nær og sagdes at have ind-

viklet ham i de Rhodes-Milner-Beit'ske

Guldmine-Spekulationer, havde spillet i

de Begivenheder, som førte til den mærke-

lige Krig mellem England og Boer-Repu-

blikerne. Sikkert er det, at han som

Konge med stor Energi og med Held

bestræbte sig for at tilvejebringe en varig

Fred i Sydafrika paa Grundlag af den

noble Betragtning: „Boererne er Gentle-

men, og de skal behandles som Gentle-

men"- løvrigt syntes Kongen at være

optaget af at reformere det engelske Hof.

Den ellers saa moderne Konge viste paa

dette Omraade den samme udprægede

Forkærlighed, som „det 20. Aarhundredes

Kejser", for middelalderlig Pragt og Cere-

moniel ; men denne Forkærlighed stem-

mede ypperligt med engelske Traditioner,

og den tyske Prinsgemals Søn, der talte

Tysk — iøvrigt ogsaa Fransk — som
sit Modersmaal, var overhovedet paa alle

Omraader en ægte engelsk Hersker.

Saaledes forløb Edward VII's første to

Regeringsaar, men i al Stilhed havde

han forberedt sin opsigtvækkende De-

but paa Verdensscenen. „The Queen",

der i sine unge Dage havde været saa

henrykt over Hoffet i Tuilerierne og

havde viist saa stor Begejstring for Na-

poleon III, havde i sine senere Aar kun

viist tyske Sympathier, og hun greb efter

Wilhelm I's Død aabenlyst som Bedste-

moder ind i de berlinske og potsdamske

Hofforhold. Edward VII debuterede ikke

i Berlin, men i Paris.

Hvorfor ?

Man staar her overfor et nutidspolitisk

Hof-Spørgsmaal af den allerstørste Be-

tydning, et Spørgsmaal, der er ikke min-

dre interessant, fordi saa meget i disse

kongelige Familiedramaer endnu dækkes

af Hemmelighedens Slør.

Nutidshistorikeren maa paa mange og

væsenlige Punkter hjælpe sig med mere

eller mindre begrundede Gisninger, men
han kan ikke komme uden om Spørgs-

maalet. Det er en uomstødelig Kends-

gerning, at Kong Edwards Ententepolitik,

der i hans Regerings sidste syv Aar be-

herskede og endnu er en Hovedfaktor i

den evropæiske Storpolitik og i Verdens-

politiken, havde sit Udspring i dybe

personlige Misstemninger. Det er sikkert

nok, at Prins Edward af Wales havde

følt sig frastødt og personligt krænket

over den Mentor-Rolle, som den unge

tyske Kejser med sin vel kendte Selv-

sikkerhed og Tro paa, at han behersker

alle Omraader med sikker Viden, tiltog

sig overfor sin verdenserfarne Onkel.

Der er mange og gode Grunde til at tro,

at den engelske Konges Misstemninger

537



Edward VII og George V

mod hans kejserlige Nevø var blevne ud- faa det, der allerede nu kendes i de

viklede ved hans Søsters, Kejserinde Fried-

richs paa mange Maader sergelige Skæbne,

der har grebet saa dybt ind ogsaa i det

tyske Riges Historie.

Det wienske Verdensblad „Neue Freie

Presse" bragte umiddelbart efter Kong
Edwards Død en Artikel, der tydeligt,

om end i dunkle og lidet oplysende Ven-

dinger, hentydede til disse Misforhold.

.,Kong Edward" — hedder det — „havde

en Yndlingssøster. Hun var hans Barn-

doms-Kammerat, hans Ungdomsfortrolige,

hans Livs Veninde. Hvem havde nogen

Sinde kunnet forestille sig, at denne

Søsters Søn vilde komme til at frygte

Onkelen som en Fjende. Kong Edwards
Forhold til Kejser Wilhelm danner Midt-

punktet i hans Personlighed og hans

Politik. Man kan ikke forstaa ham og

gennemskue hans Indre, naar man ikke

véd, hvad der er foregaaet mellem disse

to Mænd, der oprindeligt følte, at de ved

kære Minder og Blodsslægtskab stod hin-

anden saa nær. Den bitre og hidsige

Kamp, der førtes mellem dem, var deres

Skæbne. Kong Edward og Kejser Wil-

helm er ikke gaaede ud af denne Strid

uden dybe Saar, og ved Siden af dem
stod Skyggen af den ulykkelige Vicki,

Kejserinde Friedrich, denne smerterige

Kvinde med det at Dolke og vel ogsaa

af Naalestik gennemborede Hjerte. Hem-
melighedens Slør skjuler endnu, hvad den

stakkels Vicki, der som syttenaarig Pige

kom til det preussiske Hof, har lidt efter

sin Livslykkes Foraar, hvorledes hun,

pint af Sorger og Krænkelse som den af

en uhelbredelig Sygdom ramte Kejsers

Hustru og senere som Enke, har set sit

Liv hensygne. Der maa dér være sket

noget, som har fremkaldt et Brud i

Forholdet mellem Kong Edward og Kej-

ser Wilhelm . . , Den fremtidige Historie-

skriver, som til sin Raadighed maatte

europæiske Magters Statskancellier, vil

finde hundrede Vidnesbyrd om, at alle

Gesandter og Ambassadører indberettede,

hvor farlige de Hofstemninger var, der

hvislede ud fra de ledende Personers

lidenskabelige Vrede. Der har aldrig

eksisteret noget mere menneskeligt end

Politiken mellem England og Tyskland,

end den med statistiske Tal, med Skibs-

antal og Handelsbalancer dækkede Kon-

kurrence og den harmfulde Forbitrelse

mellem Kong Edward og Kejser Wilhelm."

De Forhold, som det wienske Blad

sigter til, staar i nøje Forbindelse med
Kejser Friedrichs Sygdom. Saa vidt man
kan se af de Kendsgerninger, der fore-

ligger, og af de Antydninger, der er si-

vede ud gennem de tyske Kejserslottes

Vægge, blev der ved Wilhelm l's Søns

Sygeleje i San Remo ført en Kamp om
Tronfølgen i Preussen og i det tyske

Rige. Indflydelsesrige Kredse, der trods

Bismarcks Benægtelser vistnok støttedes

af Jernkansleren, søgte at bevæge Kron-

prins Friedrich Wilhelm til at give Af-

kald paa Tronfølgen af Hensyn til, at

han led af en uhelbredelig Sygdom —
Kræft i Struben — og daværende Prins

Wilhelm skal selv have gjort Skridt i

den Retning. Kronprinsen skal ikke

have været utilbøjelig til at følge disse

Opfordringer, naar Lægerne erklærede,

at han virkelig led af Kræft. Kronprin-

sessen — Prins Edwards Yndlingssøster

— vilde derimod for enhver Pris være

Kejserinde, enten det nu var at Ærger-

righed eller af pekuniære Hensyn. De tyske

Læger vaklede i Diagnosen, men saa

sendte det engelske Hof den engelske

Specialist, Sir Morell Mackenzie til Kron-

prinshoffet. Han overtog Behandlingen
af den syge Kronprins og erklærede, at

han ikke led af Kræft, og Kronprins

Friedrich Wilhelm besteg Tronen. Der
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forefaldt i de 99 Dage, i hvilke „Vicki"

var preussisk Dronning og tysk Kejser-

inde, nye Begivenheder, der forøgede

Misstemningen mellem hende og hendes

ældste Søn. Bismarck forpurrede den

paatænkte Forbindelse mellem Alexander

af Battenberg og det tyske Kejserpars

næstældste Datter, og Kronprins Wilhelm

var den Gang Bismarcks Beundrer. Disse

Misstemninger mellem Moder og Søn

maatte yderligere uddybes ved de Be-

givenheder, der forefaldt i Potsdam paa

Kejser Friedrichs Dødsdag. Næppe var

Purpurstandarten sænket paa Friedrichs-

kron, før Troppeafdelinger, der ligesom

voxede op af Jorden, omringede alle

Slottene i Potsdam. Der blev foretaget

omhyggelige Eftersøgelser efter Breve og

Dokumenter, og den nye Kejser og hans

Rigskansler holdt selv Forhør over den

engelske Læge. Mackenzie svarede med

ægte engelsk fornem Kulde og Flegma,

at han meget vel havde kendt Kejserens

virkelige Sygdom, „men at det havde

været hans Opgave ikke at øve Læge-

kunst, men at drive Politik". Kejser Wil-

helm vilde ikke lade sig nøje med denne

Erklæring, men forlangte, at Dødsaarsa-

gen og Rigtigheden af de t^^ske Lægers

Diagnose skulde konstateres, og Liget

af Kejser Friedrich blev meget mod
Enkekejserindens ønske underkastet Ob-

duktion. Mackenzie affattede en kort Er-

klæring om, at Kejseren var død af Kræft,

og maatte derefter øjeblikkelig rejse.

Det er en Selvfølge, at disse Begiven-

heder havde kastet dybe Skygger over

Forholdet mellem det engelske Hof og

det nye tyske Kejserhof. Den senere

Rigskansler, Fyrst Clodewig zu Hohen-

lohe har i sin Dagbog for 22. Juni 1888

{„Denkwiirdigkeiten", II, 440) givet føl-

gende vægtige Vidnesbyrd om disse

Misstemninger i sin Beretning om de

Avdienser, som han samme Dag havde

hos Enkekejserinde Friedrich og hos

Prinsen af Wales: „Hun (Enkekejser-

inden) kunde i Begyndelsen næppe tale

tor Graad. Først talte hun om Kejse-

rens sidste Dage; derefter blev hun iv-

rigere og talte om Menneskenes Ondskab

og Gemenhed, hvormed hun sigtede til be-

stemte Personligheder ... „ Herbert Bis-

marck havde havt den Frækhed at sige til

Prinsen af Wales, at en Kejser, der ikke

kunde diskutere, egenlig heller ikke maatte

regere osv. Prinsen havde sagt, at han

vilde have kastet ham paa Døren, hvis

han ikke havde lagt Vægt paa det gode

Forhold mellem England og Tyskland" ...

Jeg gik derefter til Prinsen af Wales, der

udtalte sig forsigtigt, men var forfærdet

over Familien Bismarcks, Fader og Søns,

Grovhed."

Den ulykkelige Kejserinde Friedrich

havde udøst hele sit „af Dolke og vel

ogsaa af Naalestik gennemborede Hjerte"

for sin Broder. Han glemte ikke disse

Indtryk, der forstærkedes ved uforsigtige

kejserlige Udtalelser om Prinsen af Wales'

Privatliv, og de øvede en afgørende Ind-

flydelse paa Kong Edwards Politik.

Der herskede i det følgende Tiaar

stærk Spænding mellem Frankrig og Eng-

land, men netop da Spændingen var paa

sit Højdepunkt efter Fachoda-Affæren,

gjorde Prins Edward at Wales de første

Skridt til at vinde de franske Statsmænd

for sin Ententepolitik, og da Boerkrigen

var vel afsluttet, begyndte Kong Edward

med al Omsigt og Energi paa Gennem-

førelsen af denne Politik, der gik ud paa at

isolere det tyske Rige eller rettere den

tyske Kejser, ved Henvendelser til de le-

dende franske Statsmænd.

Kong Edward var vel forberedt til

Løsningen af denne Opgave. Han havde

som Prins af Wales moret sig godt i

Paris, ikke mindst i Theaterverdenen.

Han havde souperet med Sarah Bernhardt
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og Coquelin og overrasket Victorien

Sardou ved at optræde i en Statistrolle,

som Liget i „Fédora''. Men han havde

ogsaa dejeuneret hos Gambetta og di-

neret hos Loubet, han havde stiftet per-

sonligt Bekendtskab med de fleste ledende

franske Politikere, og han havde studeret

Politik ved alle Hoffer og i alle Lejre i

hele Europa, da han traadte i Under-

handlinger med den franske Gesandt i

London, Paul Cambon, og den 1. Maj

1903 begav sig til Paris for at lægge

Grunden til den fransk- engelske Over-

enskomst af 8. April 1904. Frankrig op-

gav sine Planer mod det engelske Herre-

dømme i Ægypten; til Gengæld sikrede

Republiken sig Englands Støtte i Marokko.

Kejser Wilhelm havde i Begyndelsen

ikke noget at indvende mod denne Over-

enskomst, Fyrst Biilow godkendte den,

og Kong Edward drog til Kiel. Men
den tyske Kejser fik snart Vished for,

at hans Onkel havde videre gaaende

Planer.

Edward VII søgte i Virkeligheden at

danne en „Fredskoalition," der var rettet

mod Wilhelm II. Den engelske Konge,

som var saa vel underrettet om, hvad der

foregik og blev sagt ved det tyske Kejser-

hof, fremhævede overalt, hvor uberegne-

lig Wilhelm II var, anførte uforsigtige

Udtalelser af „Admiralen over Atlanter-

havet" og gjorde gældende, at de ikke-

tyske Magter maatte slutte sig sammen
for at sikre Freden mod Overraskelser

fra Berlin. Kongen søgte at berolige de

franske Statsmænd, der frygtede for, at

den EdwardskeFredskoalilion skulde frem-

kalde Krig, ved Forsikringer om, at hans

Nevø „aldrig vilde mobilisere". Kong
Edwards Opfattelse af Kejser Wilhelm

var i og for sig rigtig; men Bismarcks

gamle Ven og senere Fejende, Fyst Bii-

lows Fortrolige, „østersspiseren " , „ Manden

med Hyæneblikket", den gamle Gehejme-

raad Holstein havde nær kuldkastet alle

Kong Edwards Beregninger. Han ind-

gav Biilov og Kejseren Planen om „at

føle Frankrig paa Pulsen", medens Rus-

lands Stridskræfter var bundne i Øst-

asien. Frankrig rustede sig i al Hast, i

Julen 1904 traf baade det tyske og det

engelske Marineministerium alle Forbere-

delser til Krig, Kejseren drog til Tanger,

og i de følgende Aar truede det ene

Uvejr efter det andet Verdensfreden.

Engelske Statsmænd med Premiermi-

nister Asquith i Spidsen og engelske Blade

har efter Kong Edward VII's Død kaldt

ham „Verdens-Fredsstifteren". Der er

ingen Tvivl om, at Kong Edward
ikke følte Lyst til eller havde Anlæg

til at føre en stor Krig; men der var

dog en Tid under den første Del af

Marokko-Krisen, da han regnede med
en fransk-engelsk Krig mod Tysk-

land , og han lovede Delcassé at stille

iæ,000 Mand engelske Tropper til

Frankrigs Raadighed. De franske Gene-

raler erklærede, at det var for lidt, og

Delcassé faldt. Men heller ikke Kejser

Wilhelm drog Sværdet. Konferencen i

Algeciras, hvor Kongens Tillidsmand, Sir

Donald Mackenzie Wallace bag Kulis-

serne øvede en vigtig Indflydelse, blev

i det mindste en halv Sejr for Edward VII

og overbeviste de franske Statsmænd om,

at den engelske Konge havde Ret, naar

han paastod, at hans Nevø „ikke mobi-

liserede". Og derefter udfoldede Kong
Edward i en personlig Duel med Kejser

Vv'ilhelm, der førtes ved en Række Mo-

narkmøder og Diplomatmøder, en Over-

legenhed og en Statsmandskunst, der efter

hans Død er bleven højt anerkendt i den

europæiske Presse. Kong Edward gjorde

sit diplomatiske Mesterstykke, da han

vandt Czarriget, hvis Magt i Asien han

havde brudt ved Japans Hjælp, for den

engelsk-fransk-spanske Entente.
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Som Diplomat var Kong Edward vit-

terligt Kejser Wilhelm langt overlegen,

men saa blandede Holstein sig atter i

Spillet, og den dødssyge i Unaade af-

skedigede Gehejmeraad fra Wilhelm-

strasse vandt det. Den tyrkiske Revo-

lution fremkaldte en ny Situation i den

europæiske Storpolitik. Den østerrigsk-

ungarske Rigsudenrigsminister benyttede

i Tide Revolutionen og indlemmede den

5. Oktober 1908 Bosnien og Herzego-

vvina i det habsburgske Monarki. Rus-

land havde den Gang endnu langt fra

gennemført sin Hærreorganisation, og de

franske Statsledere fraraadede bestemt

Frankrigs Allierede at prøve Vaabenlykken.

Man vaklede i St. Petersborg. Men da

den østerrigsk-ungarske Generalstabschef

ved en efter Sigende uforsigtig, men i

Virkeligheden vistnok vel beregnet Ud-

talelse „røbede" for den russiske Militær-

attaché i Wien, at Kejser Wilhelm havde

lovet at støtte Kejser Franz Josef med
Vaabenmagt, da den russiske Militær-

attaché ilede til St. Petersborg for at med-

dele denne Nyhed, og da Czaren den

22. Marts 1909 af den tyske Gesandt i

St. Petersborg fik Bekræftelse paa, at

Tyskland vilde staa ved sin Allieredes

Side, hvis det kom til Krig, besluttede

Kejser Nikolaus at modtage den Freds-

haand, som Grev Aehrenthal havde søgt

at række den russiske Udenrigsminister

Isvvolski.

Kong Edward havde forudset denne

Vending. Han havde sørget for at ved-

ligeholde Forbindelsen med Kejser Wil-

helm selv under, og netop under, de mest

kritiske Forhold. Den 6. August 1907

udvekslede Kejser Wilhelm og Czaren

Skaaltaler paa „Hohenzollern". Otte Dage

efter aflagde Kong Edward Besøg hos

sin Nevø paa Wilhelmshohe; Kongen

kom sent — tre Timer for sent til Kassel,

og han afrejste allerede samme Dags

Aften, som han kom. Da den engel-

ske Konge atter kom til Tyskland

i August 1908, var den europæiske Si-

tuation højst kritisk, og Spændingen mel-

lem Onkel og Nevø var stærkere end

nogensinde før. Aehrenthal havde be-

gyndt at afsløre sin Balkanaktion, første

Gang i sin Tale i den ungarske Delega-

tion den 27. Januar. Den italienske

Udenrigsminister Tittoni havde i sin Tale

i det italienske Deputeretkammer den 1 1

.

Marts næsten aabenlyst stillet sig paa

Ruslands Side. Kong Edward havde den

9. Juni udvekslet Skaaltaler med Czaren

paa Revals Rhed, og den 27. Juli ud-

vekledes paa samme Sted Skaaltaler mel-

lem Czaren og Præsident Falliéres. Vilde

Edward VII under disse Forhold besøge

sin Nevø? Den engelske Konge kom til

Cronberg den 11. August, og han søgte

endog at opnaa en Forstaaelse med Kejser

Wilhelm om en Indskrænkning i Eng-

lands og Tysklands Flaaderustninger.

Forsøget mislykkedes, og Kongen for-

søgte derefter forgæves i Ischl at bevæge

Kejser F'ranz Joseph til at støtte hans

Plan om Rustningernes Begrænsning, Den

gamle habsburgske Kejser vidste, at han

snart vilde være henvist til at stole paa

det hohenzollerske Sværd, og han gav

Kong Edward Afslag, om end med dyb

Beklagelse. „Jeg veed," sagde Franz

Joseph efter Gaiataflet i Ischl, „at jeg

idag har skabt mig en Fjende, men jeg

kunde ikke andet." Det gik ikke Edward

bedre i Marienbad med Clemenceau, der

erklærede, at den franske Republik ikke

ønskede Krig. Saa kom den store Balkan-

krise. Kong Edward gjorde alt for at hindre

Krig, og han drog i Februar 1909 til Berlin

for at stifte Fred mellem Tyskland og

Frankrig, og for at komme i et godt

Forhold til sin Nevø. Det lykkedes ham,

men dermed var ogsaa hans store En-

tente-Aktion foreløbigt strandet. Kong
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Edward opgav ikke sine Planer, og umid-

delbart efter hans Død har \'erden be-

gyndt at skimte et mærkeligt Resultat af

hans politiske Aktion, en virkelig For-

soning mellem Rusland og Japan. Men
Kongen maatte sige sig selv, at hans

store diplomatiske Aktion dog i alt væ-

senligt var strandet i det øjeblik, da

Kejser Wilhelm efter Holsteins Initiativ

og Biilows Raad besluttede sig til at slaa

paa Sværdet, og da Rusland og Frank-

rig veg tilbage for en Kamp.

Forholdene kunde have forandret sig

til Fordel for Kong Edwards Planer, men
netop som Rusland havde fuldført Re-

organisationen af sin Hær og Frankrig

havde forstærket sit Feltartilleri, blev

„Entente-Kongen", der nu kaldes „Ver-

dens-Fredsstifteren" , reven bort ved en

brat Død.

Kong Edward var Aaret efter sin Tron-

bestigelse bleven ramt af en svær Syg-

dom. Medens han selv traf de sidste For-

beredelser til sin Kroning, der var fastsat til

den 28. Juni 19^)2, viste der sig alvorlige

Tegn paa en Blindtarmsbetændelse. Kon-

gen afviste Lægernes Raad med Ordene:

„Efter Kroningen!" Men den 23. Juni

om Aftenen fik Kongen et saa heftigt

Anfald, at han besvimede af Smerte, og

den næste Dag ved Middagstid maatte

Lægerne foretage en farlig Operation.

Kongen kom sig, og den 9. August blev

han kronet, men han ,kunde aldrig helt

forvinde Følgerne af Operationen, og i

de sidste Aar havde han hyppige og

stærke Anfald af Bronchitis. Den indre

Krise i England, Kampen mellem Under-

huset og Overhuset, voldte Kong Edward
store Bekymringer, der svækkede hans

Modstandskraft. Han drog midt under

Krisen til Biarritz. Han overværede paa

Vejen i Paris Opførelsen af „Chantecler",

forlod Theatret — ikke af Helbredshen-

syn — før F'orestillingens Slutning og

forkølede sig paa Hjemvejen. Den bar-

ske Luft i Biarritz var ikke gunstig

for ham, han maatte holde sig inde, og

hans svage Hjerte led under Mange-

len paa Bevægelse. Den 27. April vendte

Kongen tilbage til London, og han gen-

optog trods Lægernes Advarsler Rege-

ringsforretningerne med al Energi. Den
6. Maj fik han et stærkt Anfald af Hjerte-

svaghed, og den 6. Maj Kl. 11.45 Aften

— efter engelsk Tid — gjorde et Hjerte-

slag Ende paa hans Liv.

Kong Edward VII havde ved sin Bort-

gang fra Verdensscenen en udmærket

god Presse. Man var — med Grund —
uenig om, hvor vidt man burde kalde

ham „Edward den Store". Man var

enig om, at Edward VII var en af Nu-

tidens mest fremtrædende og mest poli-

tisk-indflydelsesrige Personligheder, en

Statsmand af Rang, at Kong Edwards

Død havde den største Betydning ikke

blot for Evropa, men for hele Verden.

„Der er" — hed det i „Le Temps^s

Nekrolog over Kong Edward VII — „op-

staaet en stor Tomhed paa Verdens-

scenen." Det var der, og ingen kunde

give fyldestgørende Svar paa de mange

Spørgsmaal om den nye engelske Konges,

om George V's Personlighed og Karakter.

Skønt Edward VII's Efterfølger, George V,

er født den 3. Juni 1865 og altsaa ved

sin Tronbestigelse var omtrent 45 Aar

gammel, vidste man kun meget lidt om
ham, og hans Optræden havde end ikke

givet Stof til Kronprinslegender.

Prins George Frederick Ernst Albert

var ikke født til Tronen; han var Kong
Edwards og Dronning Alexandras næst-

ældste Søn. Prins George traadte, lige-

som sin Broder Tronfølgeren , Hertug

Albert af Clarence, tidligt ind i Marinen,

og han blev Sømand med Liv og Sjæl.

Efter sin Broders Død (14. Jannar 1892)

maatte han kaste sig over politiske Stu-
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dier. Aaret efter ægtede han sin afdøde

Broders Forlovede, den engelskfødte Prin-

sesse Mary af Teck. Men Prinsen ved-

blev at interessere sig levende for Ma-

rinen, og har Kong George V end ikke

rejst saa meget i Europa som sin Fætter,

Kejser Wilhelm, har han til Gengæld

foretaget længere Rejser, end nogen anden

nulevende Monark. Prins George foretog

i 1902 en stor Rejse til Kanada og en

Række andre engelske Kolonier; han be-

søgte i 1905 Indien.

Kong George er en vidtberejst Mand,

han har et godt personligt Kendskab til

de engelske Kolonier, og han har ved

flere Lejligheder repræsenteret sin Fader

ved europæiske Hoffer; men han har

altid saa meget som muligt søgt at

undgaa at træde offentligt frem, han har

kun havt faa personlige Venner, og han

savner sin Faders Lyst til og vistnok

ogsaa Evner til at omgaas og beherske

andre.

Prins George havde rejst meget, men

han havde iøvrigt ført et stille Familieliv,

og det fremgik tx'deligt nok af de en-

gelske Blades og de londonske Korre-

spondenters Forsøg paa at skildre den

Mand, som saa pludseligt og uventet var

bleven „King of the nnited Kingdom of

Great Britain and Ireland, and of ilie

British Dominions beyond the Seas, Defender

of ihe Faiih, Einperor of India'\ at deres

Kilder ikke havde været righoldige.

Kong George V har —• hvad man saa

godt veed her i København — en slaaende

Lighed med Kejser Nikolaus IL Det blev

ved Hertugen af Clarences Død frem-

hævet, at den nye Tronfølger, Prins Ge-

orge, var bedre begavet og en mere

sympathetisk Personlighed end sin af-

døde Broder. Kong George skal have

megen Interesse for Kunst og Literatur,

og han skal have læst meget. Det er

sikkert, at han har viist stor Interesse for

Kolonierne, for Handel og Industri, og

han skal være en fortræffelig Økonom.

Ganske sikkert er det, at Kongen besiddet-

en af Verdens kostbareste Frimærkesam-

linger.

Efter George V's Tronbestigelse har Vis-

count Mountmorres, der siges at kende

sin nye Konge godt, givet nogle Bidrag

til hans Karakteristik.

Man vidste, at Prins George af Wales

trods det gode Forhold, hvori han stod

til sin Fader, ikke søgte Kong Edwards

Vennekreds og overhovedet havde faaVen-

ner. Viscount Mountmorres vil vide, at

den nj'e Konges intimeste Venner er hans

.Staldmester Charles L. Cust og Deret

Keppel — begge tidligere Officerer og

Kongens Jævnaldrende. Kongen skal

desuden nære særligt Venskab for sin

Svoger Fyrst Alexander af Teck, for sin

Kammerherre Henry Stonor, for den

gamle kanadiske Jernbanekonge Baron

George Mountstephen og den store Ban-

kier, Baron John Baring Revelstoke, der

er Meddirektør i Englands Bank, samt

for et Par andre Herrer, der lige som de

nævnte er Medlemmer af en meget ari-

stokratisk londonsk Klub. „I sine Tilbøje-

ligheder og Vaner saa vel som i aande-

lig Henseende" — skriver Mountmorres

— „ligner Kong George sin Bedstefader

(Prins-Gemalen). Han interesserer sig

mere for Livets alvorlige Forretninger

end for dets selskabelige Side. Han er

bedre hjemme blandt Rhederne og Køb-

mændene og Lærerne i Liverpool end i

„the smart set'' i London. Han søger i alt,

hvad der interesserer ham, at spille en

virksom, ja i Almindelighed en ledende

Rolle. Han udtrykker sig skarpt og klart

og hævder sine Anskuelser med den faste

Overbevisnings Aabenhed. Med andre

Ord : han veed, hvad han vil, og frygter

ikke' for at sige sin Mening. Han inter-

esserer sig mindre for Englands Forhold

3'^
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til Udlandet end for Englands Forhold

til dets egne Kolonier, og han er en be-

gejstret Imperialist. Kongen ligner sin

Fætter, Kejser Wilhelm, i uimodstaaelig

og lastløs Energi og i Intelligens."

Af det lidet, man ellers veed om Kong

George V, faar man just ikke det Ind-

tryk, at han skulde ligne Kejser Wilhelm

i rastløs Energi eller have særlig Lyst til at

spille en fremtrædende Rolle. Men Mount-

morres har utvivlsomt Ret, naar han

hævder, at Edward VII's Efterfølger in-

teresserer sig særligt for Englands For-

hold til dets Kolonier og er en begejstret

Imperialist. Derom foreligger der vægtige

Vidnesbyrd i de godt udarbejdede og vel

holdte Taler, som Prins George af Wales,

nu Kong George V, holdt efter sin Hjem-

komst fra sine store Rejser i de engelske

Kolonier.

Prins George af Wales' Kolonitaler var

indtil Tronskiftet den eneste sikre Vej-

ledning, m.an havde til at danne sig en

Forestilling om den nye engelske Her-

skers politiske Anskuelser. Efter sin Tron-

bestigelse har Kong George V udsendt

et storpolitisk Telegram. I Kongens Svar

paa Præsident Fallieres' Telegram hedder

det: „Frankrigs Deltagelse og dyrebare

Venskab vil bidrage til at lette os den

uhyre Smerte". Dette Telegram har vakt

Opsigt. „Ligger der en Hensigt i" —
hedder det i „Neue Freie Presse" —
„at de første politiske Ord, som Kong

George udtaler offentligt, giver Meddelelse

om, at han sætter Pris paa det dyrebare

\'enskab med den franske Republik? Sik-

kert er det, at Kong Edward vilde have

handlet paa samme Maade, og at Søn-

nen her taler med al Pietet for Faderens

Politik, for hans Livsværk og for hans

Minde."

Det kan der ikke være nogen Tvivl

om. Kong George V vil efter det lidet,

man veed om ham som politisk Person-

lighed, fortsætte sin Faders Politik. Men

fordi to foretager sig det samme, bliver

det derfor ikke det samme, og man maa

efter Kong Georges Fortid og Tempe-

rament vente, at han ikke i samme Grad

som sin Fader vil søge at træde frem

i Forgrunden paa Verdensscenen. Men

naar Wilhelm II strax ved sin Onkels

Ligfærd søgte at indtage sin Onkels Plads,

har den tyske Kejser, der i Modsætning

til Edward VII ikke er en Menneske-

kender af Rang, maaske regnet for lidt med

sin Nevøs engelske Karakter og maaske

ogsaa med den ikke mindre udpræget

engelske Dronning Mary, der efter den

almindelige Mening, som bekræftes ved

hendes Portræt, skal være en meget

energisk og maalbevidst Dame. Der er

dem, som vil drage Varsler af den Pro-

klamation, som George V udstedte den

7. Maj, og hvori han udtrykkeligt frem-

hævede, at han følte sig opmuntret til

sin Herskergerning ved Bevidstheden

om den Støtte, som han vilde have i

sin kære Hustru.
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DA JEG BESØGTE CHRISTIERN DEN ANDEN
OG HANS DATTERLIL

Af Børge Janssen.

BAG grønne Volde med duftende Linde

løfter sig røde Tage, og over dem igen

et Kirketaarn — og tys: fra Taarnets Glug-

ger rasler et Klokkespil sin muntre Melodi

langt over Tage og Volde, langt over det

flade Land med de blinkende Kanaler og de

lave Stubmøller, som basker med Vingerne

i den lune Sol.

Saadan omtrent havde jeg tænkt mig den

lille Stad Lier udi JJrabant, hvor Christiern

den Andens landflygtige Datter „Christine af

Danmark" levede sin triste Barndom; og

saadan fandt jeg den ogsaa en Gang, jeg

var gaaet paa Rejse for at studere hendes

Historie i Marken; men inden jeg naaede

saa vidt, gik Turen gennem Italien og Frank-

rig; for ogsaa dér vilde jeg følge hendes

Spor.

Min første Station paa Rejsen var Milano,

hvor den skønne Kongedatter, der den Gang

kun var 1 3 Aar, kom fra Lier for at holde

Indtog med sin Ægteherre Francesco Sforza,

Milanos Hertug, som hendes Onkel Kejser

Carl V havde tvunget hende til at give sin

Haand. Hvilket skete det Herrens Aar 1534.

Her i Milano vilde jeg opsøge, hvad Minder

der kunde være om hende.

Helt ude i en Afkrog af Byen ligger nemlig

den gamle Kæmpeborg*) „Il Castello di

Milano", hvor den liden Kongemø fik sit

Hjem, da hun fra Christine af Danmark blev

til Christine af Milano. Til den ene Side

er Borgen nu omsluttet af kedsommelige,

friserede Anlæg og høje moderne Cement-

Huse å la Frederiksborggade; men til den

anden Side breder den aabne lombardiske

Slette sig saa langt, saa langt.

Og over den var det, at den danske

Kongedatter for saa mange Aar siden kom

*) Som Enke tilbragte Prinsesse Christine sine

sidste Leveaar i Byen Tortona, nær Milano. Hid-

til har man ment, at hun døde i Tortona, men i

et Brev, dat. Tortona L'9. OlUbr. 1909, som jeg

modtog etter min Bog „Christine af Milano" var ud-

kommet, meddeler Sekretæren hos Biskoppen i Tor-

tona, Hr, Vicenzo Lege, at Prinsessen, som i de

sidste Leveaar synes at have ladet sig kalde:

Dronning af Danmark, døde lU. Dec. 1590 i Byen

Alessandria, ikke langt fra Tortona. Hun opholdt

sig da i et Hus, som ejedes af en Dame af Fa-

milien Guasco. Hendes Lig blev bragt til Tortona

og efter Balsameringen begravet i Domkirken, man

ved ikke paa hvilket Sted, da Kirkens Indre

senere har været underkastet mange Forandringer.

Og meddeles videre i Brevet, at hendes Lig paa

den ' franske Revolutions Tid 1 79:5 blev bragt til

Lorena og hendes Ben splittede.
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dragende at begive sig udi Ægteskab med

den gamle, krankelige Hertug, der gik med

engelsk Krampering og hver Dag maatte

tage Lægedom. Kirkeklokkerne ringede, Ka-

nonerne gav Frydeskud, Pavker og Trompeter

lød, og Vivatraab klang, men ak, den liden

Kongemø var ej frydefuld til Sinds; al hen-

fra „Coiiile della Rocchelta'' til „Corte Ducale^\

og hvad de nu hedder : høje Taarne, skumle

Mure til alle Sider — men dér brydes

Murene af fine Rundbuer, som bærer en

Loggia — „Loggella di Galeozzo Maria'',

hedder den. Spinkle, slanke Marmorsøjler

skinner hvidt mod Loggiaens Væg, der er

des Længsel gik til ham, hun af Hjærte malet i røde og hvide Flammer — et Sol-

havde saa inderlig kær, og han var de

mange Hundrede Mile herfra i fremmed

Land.

Og nu stod jeg foran de samme Mure,

saa' Taarne og Tinder løfte sig, og dér fra

Fløjstangen smældede et Banner: paa den

hvide Bund bugter sig en blaa Slange, som

sluger en Kvinde — det er Sforzaernes Vaa-

ben! Og straks fik jeg denne Tanke: den

grumme Slange dér, som falder den liden

Mø an, var den gamle Hertug Francesco;

og den liden Mø — Guds Moder trøste og

bistaa hende — ja, det var den stakkels

danske Kongedatter, som hendes Onkel Kej-

seren tvang til at gifte sig, fordi han selv

senere kunde tage Milano ind.

Først gik jeg Borgen rundt, og det var

streif naar dem, fænger i dem! Hvor

skønt det er, kun mangler jeg den liden

Kongemø, som skulde staa dér lænet til

Søjlen! Og Kongemøen skulde være Chri-

stine af Milano og Danmark ; de røde og

hvide Farver var jo hendes, hendes Faders,

Danmarks

!

Saa gaar jeg fra Sal til Sal, hvor der nu

er Museer, tegner og noterer —• dér langs

Væggene i „Sala dci Diici'' , lyser Sforzaer-

nes Vaaben, Slangen og den liden Mø, dér

i „Sala delle Asse^' slynger Løvværket sig

kunstigt i Loftets Dekoration. Selve Lio-

nardo da Vinci skal være Mester for den.

Og jeg naar til ^,Capella Diicalc^', der nu

bliver brugt til Museum for Skulpturer fra

det 15. Aarhundrede; men Rummet er det

en god Tur, for Borgen er stor. En Del af samme, som i den danske Kongedatters

den er endnu skummel og gammel. Mos Dage, Loftet med Gudsmoder i Mandorla-

gror mellem røde Stene, fra smaa tilgitrede Glorien *) og med de svævende Engle smaa

Vinduer rinder Ruststriber røde, der godt har hvælvet sig over hende, som det nu

kunde være sat af Blod. Andre Steder hvælvede sig over mig. Og der i den favne-

restavrerer man løs*), og andre Steder igen tykke Mur har der den Gang som nu været

er man færdig med Restavreringen, saa Mu- brudt en Glug ind til Hertugernes Sal. Et

rene kun ser altfor ny og nette ud. tungt Krydsgitter spænder over Gluggen,

Saa staar jeg i den hvælvede Port, hult men mellem Gitterets Stænger har spejdende

runger det, som det maa have runget, da Øjne inde fra Salen kunnet følge enhver i

liden Christine red i Gaarde — dér paa Kapellet, ogsaa den liden Kongemø, naar

Væggen en gammel Fresko: Guds Moder, hun knælede her og bad om Lægedom for

der rækker sine Arme signende mod mig, sit stakkels Hjærte, der længtes saa mod

som hun har rakt dem mod den liden den Stad Paris, mod ham, der var hendes

Kongemø. bedste Ven, den unge Hertug af Lothringen,

Og jeg gaar fra Slotsgaard til Slotsgaard, som havde hendes Hjærte, men ak, her var

*) Restavreringen, der foretages af Arkitekten

Luca Beltrami, som velvilligst har givet mig flere

Oplysninger, paabegyndtes 1893. Tidligere var

her Kaserne.

*) Mandorlaglorien = Mandelglorien anbringes

tidt om Madonna til Minde om, at Bebudelsen i

Følge Legenden skete ved en sødt duftende Man-

delbusk.
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hun spærret bag Mur, bag Bolt og Slaa,

som Blanchefleur i Babylons Taarn I Ja,

tænkelig har hun mangen Gang bøjet Knæ

her under Guds Moders Billede og bedt om

Lægedom og Lise for Hjærtets dybe Vun-

der. Ja, maaske har hun just knælet her

paa det Sted, jeg staar — sært stille

er her inde, sært til Sinds bliver jeg — men

tys, dér bag Krydsgitteret lyder listende

Trin — det er Hertug Francesco, der ud-

spejder sin skønne, unge Frue — aa nej!

Nu ser jeg det jo — det, er Opsynsmanden,

der gaar sin Runde.

Og det samme gor jeg, baade nu og i

de kommende Dage, og jeg kigger i hver

Krog, men hvor meget jeg saa kigger, fin-

der jeg dog her intet direkte Minde om

Prinsesse Christine, og Arkitekten Luca Bel-

trami, som restavrerede Borgen, meddeler mig

senere, at der heller ikke mere findes noget

haandgribeligt Minde om hende. Derimod

er i „ Ujficio Regionale dei nionumenti di Lotii-

hardia"' et Minde, hvis Historie er følgende:

I „Casa della tela^ ved Kirken „Santa Maria

delle Grade"' fandtes indtil Begyndelsen af

det 19. Aarh. en Kamin, der paa Karmen

bar Danmarks Riges Vaaben Side om Side

med Sforzaernes Vaaben, samt Initialerne

F. R. og C. 7?.*). Inden denne Kamin øde-

lagdes, blev der taget en Farvekopi af den,

og den er det, som endnu findes i Milano.

Paa Bibliotheket og i Arkiverne „Archivio

storico civico" og .,Regio archivio di stalo"

findes endvidere en Del Dokumenter, ved-

rørende Prinsesse Christine, f. Eks. Listen

over hendes Hofstat, Meddelser om, at Skræd-

derne har forsynet Hendes Højheds Æsels-

og Hestedækkener med Initialerne F og C,

samt en Fortegnelse over Byens Udgifter for

Æresport ved Prinsessens Ankomst til Milano,

Rettens Ordre til Bagerne af hvidt Brød om

at udrede 2000 Lire til nævnte Port, Ordre

*) Francescus Rex, Christina Regina.

til at smykke Husene ved Indtoget, Ordre

til almindeligt Amnesti m. m.

Det var dog altsaa nogle Resultater, jeg

fik ud af mit Milanobesøg, der begyndte saa

moderne med klemtende Sporvognsklokker, og

Heldet fulgte mig siden paa Rejsen. I Fi-

renze fandt jeg saaledes i den lange Gang

mellem „Ufficierne"' og „Pitti" (paa Væggen

nærmest Pitti) Portrætter baade af Christine

og hendes Elskede Frans af Lothingen, og

i „Pitli" og senere i Louvre studerede jeg

Portrætterne af Carl den Femtes Hofmænd

og andre, som jeg længere hen i Tiden

skulde blive mere eller mindre gode Venner

med i mine Bøger „Christine af Danmark"

og „Christine af Milano". Ogsaa havde jeg

Glæde af Rejsen gennem Provence, hvor jeg

fulgte Prinsessens Vej til Paris.

Ved det skønne Aries var jeg ude i den

mærkelige gamle Ruinby Les Beaux, hvor de

vilde Lavendler nu dufter om Trubadurher-

tugernes hensmuldrede Slotte, og jeg var i

det gamle Abbedi Montmajour, hvor Sagnet

fortæller, at den Munk, der samlede Elskovs-

hoffernes Domme, havde hjemme; og jeg

boede i Tarascon, hvor Bertran de Borns

Slot ligger den Dag i Dag ved den rislende

Rhone.

Og paa den modsatte Bred løfter sig Slot-

tet i Beaucaire, hvor Aucassin og Nicolete sang

deres ømme Duetter; og jeg var i Vaucluse,

hvor Roserne endnu dufter om Petrarcas Hus,

dér, hvor den store Rimemester skrev Can-

zonerne til den elskede Laura — alle disse

Steder, hvor den liden Prinsesse af Danmarks

og Milanos Land ogsaa en Gang var, og

hvor Frans af Lothringen tænkelig for hende

blev til Aucassin og Petrarco.

Men i Avignon med de herlige gamle

Stadmure, saa' jeg en Aftenstund en Cir-

custrup, klædt i gammeldags Dragter: stolte

Riddere, skønne Møer, ride op forbi Pavernes

gamle Slot, Aftensolen lyste over dem, Mi-

stral-Vinden smældede med de brogede Kap-

per, Hovslagene rungede mod de gamle Mure
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Indgangen til „Le beguinage" i Lier.

Og Gøglerne blev for mig Kejser Carl den

Femte, hans liden Søsterdatter Christine af

Milano og deres stolte Følge: Hertugen af

Vendome, Hertugen af Alencjon, og dér Frans

af Lothringen, som lønlig kysser liden Chri'

Stines hvide Haand, medens det kejserlige

Tog rider i By. Og derfra gik Rejsen saa

over den Stad Paris til det Land Brabant,

og dér ventede mig Idyllen, de duftende

Linde, de røde Tage, Klokkespillet, der ras-

lede sin muntre Melodi.

Kn Formiddag rullede jeg da med Toget

og med Familie af Sted fra Antwerpen mod

Lier.

Landet rundt om var fladt, mest Enge med

Kanaler, hist og her en lille Stubmølle —
dér langs Kanalen gik et Par Mænd med

Tov over Nakken og halede en Pram af

Sted.

Himlen var graa, og det støvregnede —

jeg længtes efter Italiens og Provences Sol;

men jeg længtes alligevel endnu mere efter

Lier, jeg skammer mig ikke ved at sige det:

jeg havde Hjærtebanken I

I lange Maaneder havde jeg i Arkiver og

Bibliotheker læst og læst om Kong Christiern

og hans lille Hof i Lier, og nu skulde jeg

selv om faa Timer være i hans By ! Men

var der nu i det hele taget mere Minder til-

bage fra hans Tid?

For 50 Aar siden fandtes endnu det gamle

Slot „Het Hofvan Deueinarken" , hvor den røde

Konge*), hans elskelige milde Dronning, den

strænge Kejsers Søster Elisabeth, og deres tre

Børn Dorothea, Christine og Hans havde

boet under Landflygtigheden, men var der

monstro endnu Rester af det Slot, — meget

kunde jo være sket i de Aar — ja var

det monstro i det hele taget værd at standse

i Lier; vilde det bringe mig andet end Skuf-

felser ?

Jeg skottede til en Mand, der sad sam-

mensunket i Kupéhjørnet. Om jeg nu spurgte

ham lidt ud, maaske kunde han sige mig

Besked — men nej, jeg turde ligefrem ikke!

Saa peb Lokomotivet, og det gav et Sæt

i mig!

„Lier!"

Det var underligt at høre dette Navn, som

jeg nærmest kun kendte fra gamle, gulnede

Dokumenter, blive udraabt af et saa moderne

Væsen som en Jærnbanekonduktør ; men hvad

der nu fulgte, var ikke mindre underligt.

Vi stod paa Perronen, og det øsregnede.

Stationsforstanderen kom løbende, hilste høfligt

og spurgte, om det ikke var en Fejltagelse,

at Herskabet var staaet af her.

„Nej — det er jo Lier?"

„Ja, min Herre, men skal De virkelig af

her?"

Ja, det skulde jeg da, hvor forbavset et

Ansigt Stationsforstanderen saa end satte op!

Naa, den forbavsede Mand gav saa Afgangs-

*) Saaledes kaldtes Chr. II i Lier efter sin røde

Kappe.
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signal, og da han venligt fortsatte Konversa-

tionen, havde jeg igen paa Læben at spørge

om Christiern den Anden; men nej, Modet

svigtede mig
;

jeg maatte jo nu tage Tin-

gene, som de var ! For Resten var de i Øje-

blikket slet ikke saa behagelige ; for det øs-

regnede jo, som sagt, og da jeg spurgte Sta-

tionsforstanderen, om der ikke var en Vogn

at tage, rystede han forbavset paa Hovedet

og sagde, at der ikke var Spor af Vogne

;

men det skulde være ham en Fornøjelse at

huse os i sin Lejlighed, til han fik sendt Bud

i Byen efter Vogn. Lier var øjensynlig og

heldigvis ikke nogen udpræget Turistby!

Medens Regnen vedblivende øsede ned

udenfor, og medens vi indenfor i den rare

forbavsede Mands private Lejlighed blev be-

tragtet af adskillige nysgerrige smaa Stations-

forstandere, gik der Bud, og snart efter arri-

verede et Mand med en Trækkevogn. Baga-

gen kom op, og Processionen satte sig i Be-

vægelse, mens Stationsforstanderen, hans Kone

og fire smaa Stationsforstandere stod og stir-

rede efter os.

Men det var ikke de eneste, der stirrede;

for som Processionen med Vognen i Spidsen

skred frem ad Gaden mellem kedelige mo-

derne Huse, som just ikke skulde sætte mig

i Christiern den Anden-Stemning, trykkedes

adskillige flamske Næser fiade paa de Vin-

duer, vi passerede.

Saadan gik det i fem Minutter, og da be-

gyndte Humøret at stige; for nu passeredes

en gammel Stadsgrav, saa en grøn Vold, og

nu skiftede Billedet: Husene var ikke læn-

gere moderne; hyggelige og gamle trængte

de sig helt lunt sammen om os — se, de

takkede Gavle dér, Hjørnet med Madonna-

billedet, den lille Bod med de smaatavlede

Vinduer og de hollandske Kridtpiber i den

blaa Fajancekrukke

!

Og bedre endnu blev det ! For dér vide-

des Gaden ud, og foran os laa et stort Torv,

midt paa det et Raadhus med et gotisk

Taarn med Aarstallet 1369, og rundt i Ring:

St. Gommarii Kirke i Lier.

lutter spidse Gavle — og dér! Stod ikke

paa Skiltet dér: „Der Valk''.*')

iQ% rettede mig formelig, og Blod skød til

mine Kinder: for det skulde da aldrig være

det gamle Herberg, hvor Søren Nordby boede,

naar han besøgte sin Konge? Skulde det

virkelig være til endnu! „Der Valk"' hed det

i hvert Fald

!

Naturligvis vilde jeg bo dér; men des-

værre lod det sig ikke gøre, da „Der Valk"'

ikke længere var Hotel, men Foreningshus.

Saa kom jeg i Stedet til at bo ved Siden af,

og naar jeg i de kommende Dage sad ude

i mit lille, hyggelige „Hotel de Commerce''s

Have og gjorde mit Arbejde til min nye

Bog, kunde jeg mærke Jasminernes Duft

inde fra „Der Valks" Have; og det var

virkelig Søren Nordbys Falk — og dér i

*) „Falken". Ikke længe efter Søren Nordbys

Besøg hos Chr. II, gik han i Carl V's Tjeneste og

faldt ved Firenze, hvor han blev begravet i et

Kloster.
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Christiern den Andens Hus i Lier. (Tegning af Axel Hou.)

Haven under de gamle Linde havde den

gamle brave Krigsmand maaske gaaet helt

mangen Gang. —
Ja, i det hele taget mærkede jeg i de

kommende Dage megen herlig Duft, og just

den Duft, jeg søgte

!

Det første jeg gjorde, da vi var blevet

installerede i vort rare Holel, var at tage

Mod til mig og spørge den ikke mindre rare

Vært efter Christiern den Anden og ^Het

Hof van Denemarken", men ak, straks var

Efterretningerne just ikke de bedste! Værten

rystede paa Hovedet og sagde, at han troede

nok, at „Hel Hof" var revet ned; men da

jeg vaagnede næste Morgen, stod Værten ved

min Dør og fortalte mig med straalende An-

sigt, at han havde været ude at undersøge

Forholdene: „Hel Hof"' var fundet, og ikke

nok dermed ; det laa i en Gade, der hed

y,DeenSiJte Strael", den danske Gade; men

nede i Skænkestuen sad en Ven af ham, og

han havde noget til mig

!

Med bankende Hjærte gik jeg ned til

Vennen, og han fortalte mig, at Christiern

den Anden eller som de kaldte ham, „den

røde Konge", endnu var ret godt kendt i

Lier. For Resten havde Manden under

Armen et Par gamle Bøger, hvori jeg kunde

finde en hel Del om min Konge.

Jeg takkede, og med godt Mod gik jeg

nu løs paa mit Arbejde.

Min første Gang var naturligvis til „Hel

Hof van Denemarken", som jeg fandt bag den

herlige St. Gommars Kirke, der den Dag i
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Dag ser ganske ud som paa Kong Christierns

Tid. Inde i den fandt jeg endnu Resterne

af de gamle Glasmalerier, som fremstiller

„Vielsen mellem Philip den .Smukke og

Juana den Vanvittige", Dronning Elisabeths

Forældre; men straks paa min første Tur

havde jeg ikke Tid til mere end lige at kigge

indenfor, se et Glimt af de mange Lys, og

mærke en mild Duft af Røgelse; for jeg

maatte jo videre til ^Het Hof"'. Bag Kirken

ligger det. Ud imod den er en Gaardsplads

med en Mur og en Port, som, o ve, ikke

er mere end hundrede Aar gammel! Men

noget mærkeligt er dog ved Muren ; for i

den sidder en Stentavle, med følgende Ind-

skrift: Chrisliern II Roi de Danemark sejourua

ici IJ24— i)^o*). Men ogsaa Tavlen er

ny, nemlig fra 185 5, da den blev indsat af

Liers Kommunalraad, som i den Anledning

blev haardt angrebet af Byens klerikale Avis,

der gav ondt af sig, fordi man vilde hædre

en „Kætter" som den røde Konge.

*) Chr. II, Konge af Danmark, boede her lo24

-1530.

Paa Gadehjørnet nærved sidder en anden

Tavle med Indskriften „Dceusche Siraet" , og

der har den trods de klerikale siddet siden

1852.

Saa var jeg gennem Porten, ligefor mig

havde jeg et gammelt Hus, til venstre en

gammel Have. —
Jeg standsede : Huset var jo nok noget

ombygget, men Murene sikkert de gamle —
og Gavlen dér, jo, den var ægte nok! —
Helt beklemt ved Øjeblikkets Alvor stod jeg

nu udenfor Døren, drog i Klokkegrebet!

En hyggelig Pige med hvidt Hovedtøj luk-

kede op, jeg gav mit Kort og spurgte efter

Domprovsten ved St. Gommarius, som nu

har Embedsbolig her. Jeg stod i Ventevæ-

relset — moderniseret var det — men i

dette Rum, hvert Fald under dette Tag,

havde Kong Christiern, hans milde Dronning

og deres Børn dog en Gang færdedes — —

-

Fra Vinduerne faldt Solstriber over Gulvet,

stille var her, en Flue summede, — tys,

hvad var det? Aa, det var Klangen af St.

Gommarii Klokker. — —

Kanalparti fra Lier.
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Da jeg besøgte Chrisfiern den Anden og hans Datterlii

Den Lyd havde Kong Christiern sikkerlig

hørt mange Sinde. — —
Døren gik op, det jog gennem mig, saa

smilte jeg vel — det var jo ikke Kong

Christiern — nej, nu saa' jeg det: en ele-

gant gejstlig Herre, som bukkede galant, og

som venlig førte mig Huset rundt, hvor intet

undtagen Murene var igen fra gamle Dage.

Saa kom vi ud i den gamle Abildgaard,

hvor Linden duftede. Og han viste mig paa

Husets Gavlmur, hvor de gamle Vinduer

havde siddet, og talte iøvrigt hele Tiden

haardnakket om — Frederik den Anden. —
Senere kom jeg tidt igen til den gamle

Abildgaard og det gamle Hus, ja, jeg drev

det endogsaa saa vidt, at jeg, som ikke har

Begreb om at tegne, stillede mig op i den

danske Gade og tegnede løs!

For Resten gennemsnusede jeg Byen paa

alle Kanter, var paa Raadhuset, hvor jeg

saa' et Maleri af Lier fra 1595 og andre

gode gamle Ting ; dernæst var jeg bag Raad-

huset inde i et gammelt Bryggeri, hvor man

maaske en Gang bryggede det Cavesse-01,

som Christiern den Anden holdt saa meget

af. Min Post hentede jeg i et herligt gam-

melt Hus, som er bygget af en Købmand

van Willebrandt, der levede paa Kongens

Tid ; og mindst et Par Gange om Dagen var

jeg til Messe i St. Gommarius hos Philip den

Smukke og Juana den Vanvittige

Og baade her og andre Steder gjorde jeg,

naar jeg selv skal sige det, helt gode Fund,

nu f. Eks. dette:

I den lille Kirke, der hedder St. Pieter,

fandt jeg en Tavle med en Indskrift, der

begyndte saaledes: „OmtrenI het Jar 8^6

Donnerada^ voor Sink Atuiris Apostel is hel

geschied det de Hunnen, Denen, Noonnnnneii

en audere vreede Volkern de Nederlanden door-

loopende verhranden Kerken en Klooslers, Steden

en Vlekhen, vennoorden (die menschen, de konden

bekommen"' o. s. v.

For at forstaa denne pudsige Beretning.

maa De vide, at den Stad Lier ikke alene

under ("hristierns den Andens Landflygtighed

har spillet en Rolle i Danmarks Historie. Da

Ansgar kristnede de nordiske Lande, opret-

tede han her i Nærheden en Præsteskole, hvor

han uddannede Missionærer, som skulde præ-

dike for vore Forfædre, og at de nok kunde

trænge hertil, viser jo ovenstaaende Indskrift,

som altsaa fortæller, at de nordiske Vikinger

836 hjemsøgte Staden og viste sig alt andet

end kristelige, da ,,de vermoorden alle men-

schen, de konden hekotnmen", hvad dog slet

ikke er saa lidt.

Og Dag efter Dag vandrer jeg saa gennem

de stille Gader. Sært for Resten at tænke

sig, at her har „den røde Konge" ogsaa

vandret mangen Gang. Paa Raadhuset har

han været til Fest med Borgerne, og ved

Fugleskydningen, da han skød „Het Papegei"'

ned fra Mølleporten, blev han Fuglekonge og

Æresmedlem af Borgernes Skyttegilde ,,Hel

Couveniers Gild". Og vi gaar ud til den

samme gamle Mølleport, der staar den Dag

i Dag. Aften er det, rundt om damper En-

gene, Solen synker. Frøerne holder Aftensang.

Ad den snævre Sti er Kong Christiern, kan

hænde, gaaet mangen Gang, rundt om har

der været fredeligt og skønt som nu ; men

i hans Tanker har ej været Fred at finde;

med Aaen, som bruser ind under Møllepor-

tens Buer, er Tankerne gaaet paa Langfart,

bort mod Nord til Danmarks Riger og Lande;

og Haanden har knyttet sig. Pandens Aarer

er svulmet: havde han blot Krigsknægte og

Rosfolk, Guds Dross, den Hertug af Gottorp

skulde faa at mærke, hvem der var Dan-

marks rette Herre og Konge!

Men vi, som nu lytter til Frøernes Aften-

sang og efter Klokkerne, der ringer til Ave,

vi gaar langsomt ind mod Byen, søger et af

de hyggelige gamle Værtshuse, hvor Gæsterne,

saa snart de faar faar Øje paa os, hvisker

noget om: „Der mand van Deucmarkcn."'

Eller vi gaar gennem de stille Gader, hvor

spidse Gavle staar sorte mod Aftensolen,

følger bugtede Kanaler, hvor en Harmonika
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-Da jeg besøgte Christiern den Anden og hans Datterlil^

En Arbejdsstue i „Le beguinage".

klynker fra et fladbundet Flodskib, hvor hele hvide Halse; og maaske gaar en og anden

Familien: Skipper, Madam og Børn sidder af de stille Nonners Tanker med paa Lang-

paa Dækket og holder Aftning. fart ud i Verden, Verden, der er saa ond

Eller vi lægger Vejen til Byens „Begui- og syndig, men dog saa skøn, saa lokkende,

nage", der er en Stad i Staden. Gennem saa dejlig!

den høje Port med Madonnas Billedstøtte Og mens Kniplepinden rasler deres Melodi

kommer man derind. En hel lille By er det, derinde i Klostret, er jeg mangen Aften

hvor Beghinne-Nonnerne har deres Klostre. gaaet ad de stille Gader — se, Nonnen der-

Lave, hyggelige Huse, her og hist en Kirke, henne, nu korser hun sig foran Madonna-

paa Gadehjørnet dér et Helgenbillede med billedet, nu løfter hun Dørhammeren, tungt

en Lampe foran. Hist henne vider Gaden drøner det, saa falder Døren til, alt er

sig ud til en Plads, paa dens Midte er kørt stille i Liers Beguinage.

nogle Læs Jord sammen til en lille Høj, det — —
er Kalvariet, Golgatha, med et hvidt Kors. Men om Morgenen, naar Foraarssolen fik

Udenom det hele et blaamalet Stakit. Saa Magt, var jeg tidlig oppe og gik min Runde

hyggeligt og dukkeagtigt! gennem Byen til St. Pieter, St. Gommarius og

Og saa denne Fred og Stilhed! Det er, „Het Hof van Deiieinarken" og saa Byen rundt

som Livets Strøm, Tidens Hjul staar stille langs Voldene, og de Morgener glemmer jeg

indenfor Beguinagens Mure, der værner mod aldrig; for dér, se dér ligger den ulykkelige

alt, som ondt og ilde er. Kong Christiern og hans liden Datters By for

Og dog — hvem ved? Dér bag Klostre- mig, som jeg havde drømt mig den, og som den

nes Mure sidder Beghinnenonnerne; og Kniple- er: bag de grønne Volde med de duftende

pinden gaar rastløst, at de skønne Kniplin- Linde løfter sig røde Tage og over dem
ger kan blive færdige og sendes Verden igen St. Gommarii Kirketaarn — og tys:

over til Smykke for skønne Kvindearme, fra Taarnets Glugger rasler et Klokkespil sin
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-Da jeg besøgte Christiern den Anden og hans Datterlih

muntre Melodi langt over Tage og Volde,

langt over det flade Land med de blinkende

Kanaler, de lave Stubmøller, som basker

med Vingerne i den lune Sol — og hvem

ved : til den Melodi har den rede Konge og

hans Datterlil kan hænde lyttet mangen

Gang, mens deres Tanker gik paa Langfart

mod Nord til Danmarks Riger og Lande.

Bertran de Boms Slot i Tara^ci
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GODT GIK DET, OG VEL VAR DET
Af Dr. H. L. Møller.

I.

DE Store Forventninger, hvormed Mini-

steriet Zahle og dets Venner gitc til

Valg paa Odenseprogrammets S. Aarsdag,

grundede sig, saavidt man kan se, især paa

5 Momenter. Det er uvist, i hvilken Række-

følge disse Momenter skal nævnes, hvis

man vil ordne dem efter den Betydning,

Ministeriet selv har tillagt dem. Men Ad-

dendernes Orden er jo ligegyldig, og vi væl-

ger følgende Orden

:

1) Den Channe, der udgik fra Ministeri- Nr. 3 og 4 var især beregnede paa Land-

ets Personer som programtro, viljestærke, bostanden og alleregentligst paa de kære

ordholdende og paa ethvert Omraade ulåste- Husmænd.

lige Mænd. Det er utvivlsomt karakteri- 5) Last, nol Icast: Alliancen med Social-

stisk for Ministrenes høje Mening om sig demokraterne, der formentlig alene vilde være

selv i saa Henseende, at en af deres første tilstrækkelig til at sikre Sejren ved Valget.

som den ny Forsvarsordning skal gennem-

føres. Man beregnede et samlet Underskud

af 82 Millioner for de tre sidste Finansaar,

og kun med en klækkelig Nedsættelse af de

„uproduktive" Militærudgifter vilde man kunde

undgaa at lægge ny, tunge Byrder paa det

i Forvejen saa fortrykte og udpinte danske

Vælgerfolk.

4) Kampen mod Landstins^el o«- den privi-

legerede Valgret, baaret af den magiske

Formel: Junigrundlovens Genindførelse. —

„Regeringshandlinger" var at lade sig foto-

grafere samlede, ret ligervis som et Hold,

der nylig har vundet en Kollektivpræmie. Denne

Charme skulde især daare det københavnske

Bourgeoisi, som med nogen Grund formode-

des at være led ved det forudgaaende „Bonde-

regimente" og at have væmmedes ved den

J. C. Christensenske „Akkordens Aand", der

havde svævet over de sidste Aars politiske

Afgørelser. — Men den skulde i øvrigt hen-

vende sig til alle „ranke Rygge" og „stærke

Viljer" i hele Landet,

Blot i Jylland, hvor denne Alliance ikke

havde været gennemført ved Valget i Fjor,

var der 8 Kredse, i hvilke den radikale og

den socialdemokratiske Kandidat den 25. Maj

1909 tilsammen havde faaet over Halvdelen

af de afgivne Stemmer.

De allierede Regeringspartier skulde ved

Valget have en Nettovinding af 14 Kredse;

saa vilde de faa over Halvdelen af Stem-

merne i det ny P'olketing, og saa kunde

Ministeriet Zahle „sætte sig til Rette" som

parlamentarisk Ministerium af første Klasse,

2) Den Misfornøjelse med Forsvars]orliget, „der som Ekistensberettigelse krævede et

som utvivlsomt endnu er dybt indgroet hos Flertal i Folketinget" (jfr. Zahle som Oppo-

mange Højrevælgere, især vel i Hovedsta-

den, og som længe fandt Næring dels ved

enkelte konservative Blades ubeherskede An-

greb paa dette Forlig, dels ved nogle an-

sete Officerers — af mange Grunde let for-

sitionsmand den 20. Oktober i Fjor), medens

det hidtil havde maattet nøjes med at være

parlamentarisk Regering af anden Klasse, der

ikke havde noget saadant Flertal, men i det

mindste var rede til at vige for et Mistil-

klarlige, men alligevel lidet vel betænkte For- lidsvotum (jfr. Zahle som Konsejlspræsident

dømmelsesdom over Forliget og skarpe Kritik den 3. November s. A.). — Et smukt

af dettes Enkeltheder. Dette Moment skulde Avancement I

ogsaa særlig øve sin Virkning i København. Og saa skulde den store Dræbning gaa

3) Frygten Jor nye Skatter, som efter Mini- an ! Forsvarslovene og Landstinget skulde

steriets Paastand vil blive nødvendige, der- ombringes tluks, i første Anløb 1
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= Godt gik det, og vel uar det =
II.

Hvorledes viste nu disse 5 Momenter deres

Indnydelse paa Valgets Udfald? Summa

smmnarum blev jo, som vi veed, for de Ra-

dikale: -)- 6 -H 6 = O, for Socialdemokra-

terne: -J- 5 ^- 5 = 0. Momenterne maa

altsaa have ophævet hinanden, nogle har vir-

ket positivt, andre negativt.

Saa underligt det end kan lyde med Jen-

sen-Onsteds, Poul Christensens og Christopher

Krabbes, ja, hvorfor ikke ogsaa Zahles egne

Meriter i frisk Minde, er der næppe Tvivl

om, at Punkt 1, Charmen, har virket posi-

tivt, i Ministeriets Favør, her i København,

og at Misfornøjelsen med Forsvarsforliget har

trukket til samme Side mellem Hovedstadens

Vælgere. De to Momenter har sandsynligvis

virket stærkt med til at skaffe de ministeri-

elle Kandidater deres Flertal i de erobrede

Hovedstadskredse. Dette vilde have været

mere forunderligt, end det nu er, hvis disse

Flertal havde været af mere imponerende

Størrelse, end de blev: henholdsvis 91, 16,

7 og 184 St. i 2., 3., 7. og 8. Kreds. Nu

forstaas denne F'orskydning i Hovedstadens

Borgerskab let, naar man dels betænker, hvor

letsindigt dette Borgerskab gennem mange

Aar har honoreret de „Værdier", der er ud-

gaaet fra Falskmøntnerværkstedet i Integade,

dels at enkelte Ordførere og Penneførere i

den konservative Lejr har været uforsigtige

nok til i det sidste Halvaarstid at kokettere

med Zahle og hans Kolleger som Mænd, der

i hvert Fald var „gode Hoveder" og „ejede

Kultur" — endelig, at den fra en Række

Officerer udgaaede skarpe Kritik af Forsvars-

lovene nødvendigvis maatte skade de Højre-

kandidater, der havde stemt for Forliget.

Det borgerlige Vælgerkorps i København har

i mange Aar savnet et sikkert politisk In-

stinkt: det staar i den Henseende langt

untier baade Arbejderstanden og Bondestan-

den, og del har haft et ikke ubetydeligt

Element af meget uligevægtig Karakter, der

drejede til hvilken Side hver anden Gang,

eftersom den ene eller den anden Part for-

maaede at røre Stortrommen stærkest.

Saaledes synes det ogsaa at være gaaet

her, og saaledes forklares det ynkelige Ud-

fald af de københavnske Valg, der staar i

saa skærende Modsætning til Resultaterne

Landet over.

Imidlertid tør det dog antages, at det kø-

benhavnske Vælgerkorps har bevaret nogen

Evne til bagetter at skamme sig, og nu er

der givet det de næste tre Aar til at øve

denne Idræt, inden vi skal til Valg paa ny.

III.

Vender vi os med bitter Smag i Munden

bort fra de københavnske Resultater til Stil-

lingen i Landsdelene, er denne af helt over-

raskende Natur. I Fjor kunde Forskellen

mellem „Forsvarsvennernes" og „Antimilitari-

sterne"s samlede Stemmetal højst regnes til 12

— 15000, i Aar kan det opgives til ca.

20,000, og hele Fremgangen falder paa Lan-

det. Den almindelige Mening endnu for en

Maaned siden var den, at Landet, især „de

kære Husmænd", sikkert vilde reagere til den

modsatte Side i Betragtning af det forøgede

Skattetryk, der truede i Horisonten, og man-

gen en Oppositionskandidat er denne Gang

gaaet ud i Valgkampen med den stille For-

skrift til sig selv: Tal saa lidt som muligt

om Forsvarssagen denne Gang; gaa saa hur-

tigt, som du kan, over til andre Emner. Og

hvad sker: Truslerne om de ny Skatter

preller aldeles virkningsløst af paa Bonde-

standen. Forsvarsordningen af 1909 faar en

klar, utvetydig Godkendelse af over 183,000

Væigerstemmer, medens „den stærkt voksende

Antimilitarisme" kun samler 163,000 St.

Forsvarsvennerne er vokset i Tal med ca.

13,000 paa et Aar, Modstanderne kun med

ca. 8000.

Delle vil efter manges Skøn vwre den glæ-

deligste, politiske Erfaring, der er gjort her i

Danmark siden Systemskiftet. Det betyder, at

den danske Landbostand nu er kommet om-
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Godt gik det, og vel var det

kring det skarpe Hjørne i Forsvarsspørgsmaa-

let, og det endda i temmelig strid Modvind,

men jorhaahcntlia til Gcngald uigenkaldeligt.

Nu er det Spørgsmaal ude af Verden: Vil

de Danske forsvare sig, eller vil de ikke?

og dermed er den største Skamplet, der i en

lang Aarrakke har hvilet paa vor Nation, skaf-

fet ud af Ferden. Hvor meget lettere var

det ikke allerede den 2 1 . Maj blevet at trække

Vejret i den danske Luft I

IV.

Ikke mindre forbavsende maa det fore-

komme opmærksomme Iagttagere, at Ministe-

riet ikke havde den allerringeste Glæde af at

hejse Junigrundlovens Fane, at Henvisningen

til de „1 100 Tyranner", der som umiddelbare

Landstingsvælgere endnu fortsætter med deres

Skændselsregimente i vort Folk, denne Gang

synes at have været helt uden Virkning —
endog paa de kære Husmænd. Det var Kø-

benhavn og Lyngby, der skaffede den røde

Alliance en Vinding af 5 Kredse, Landet

havde et tiisvarende Nettotab at opvise. Før-

ste Gang et politisk Parti gik til Valg paa

Landet under Junigrundlovens Fane, satte

Partiet og dets allierede 5 Kredse derude

over Styr. Deraf kan man drage den uom-

tvistelige Slutning, at vor Bondestand fore-

løbig ikke for Alvor vil røre en Finger til

en Forfatningskamp mod Landstinget; og

naar Bondestanden ikke vil gaa med til en

saadan, bliver der heller ikke noget af den.

Denne Kendsgerning er af allerstørste Betyd-

ning, thi den sikrer Ro og PVed i de storpo-

litiske Spørgsmaal her i Landet, forhaabent-

lig for en længere Aarrække. Den giver nogen-

lunde Vished for, at naar en Grundlovsæn-

dring, der ogsaa omfatter Landstinget, kom-

mer paa den politiske Dagsorden , saa vil

Bondestanden selv kræve, at denne Sag

bliver ordnet gennem en Overenskomst ad

forfatningsmæssig Vej mellem de to Ting,

uden at man i Forvejen har forsøgt at bryde

Landstingets Selvstændighed gennem en Op-

løsning og dertil knyttet Tilintetgørelsen af

dets kongevalgte Medlemmers Mandater. Den-

ne Udsigt skaber en politisk Tryghed, i hvert

Fald for den nærmeste Fremtid, som efter de

sidste Aars store Rystelser i vort Folk er

af overordentlig Værd.

V.

Den sidste, store Skuffelse, der hændtes de

allierede Regeringspartier den 20. Maj, var

Virkningen af „den aabne og ærlige Alli-

ance", de havde indgaaet med hinanden.

Har en politisk Flan nogensinde gjort Fiasko

i vort Land, saa er det da denne. Landbo-

standen har reageret saa eftertrykkeligt mod

denne Invitation fra Parret Zahle-Borgbjergs

Side, at den næppe nogen Tid vil blive gen-

taget. Reaktionen har været saa kraftig, at

Landbovenstre i Danmark for første Gang i

vort politiske Liv af egen Drift, i en Række

Kredse, har henvendt sig til Højre og an-

modet om Højres Støtte eller givet dette

Parti Tilsagn om sin Støtte — og efter Val-

get aabenlyst har takket Højre for den loyale

Hjælp, Partiet har ydet. Det er et Tidens

Tegn af Rang, at i den gamle Erkevenstre-

kreds Holbæk begiver den valgte Venstre-

kandidat sig efter Valget hen i den konser-

vative Forening og takker dennes Medlem-

mer for den modtagne Støtte; og han kan

gøre dette uden at risikere sit Venstrenavn

blandt sine egne Partifæller dermed. Der-

igennem har Delegationsvenstre klart og utve-

tydigt Landet rundt kvitteret for K. M. Klau-

sens aabne Tilstaaelse i Folketinget den 3.

November i Fjor: ., De politiske Partier her

i Landet kan, som i andre Lande, egentlig

deles i to Dele: Socialdemokratiet paa den

ene Side og paa den anden Side alle de

andre .... Jeg siger altsaa, at mellem dem

og os ikke er en Gradsforskel, men en

Væsensforskel, en dyb Kløft, der ikke ladec

sig udjævne".

Der sled nu Zahle og Borgbjerg, P. Munch

og selveste K. M. Klausen en hel Maaned
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Godt gik det, og vel var det

før \'alget for at udjævne denne Kløft eller

i hvert Fald dække den saaledes til, at den

ikke saas, og i Stedet forkyndte de nu, at

Kløften laa mellem liøjre og Delegationen

paa den ene Side og „det samlede Demokrati"

paa den anden! I sin Frogramtale den 3.

Novembtr i Fjor havde Zahle for Resten

faaet „Kløften'" anbragt et tredie Sted, mel-

lem Højre paa den ene Side, alle de andre

Partier paa den anden. Dette Spil med

Kløfter, der snart tildækkedes, skønt de var

erklærede for uoverstigelige, snart skyndsomt

uddybedes for lilfållct, maatte let blive noget

vildledende for Vælgerfolket, men heldigvis

bevarede dette de fleste Steder sin sunde

Sans og lod Kløften blive liggende der, hvor

K. M. Klausen havde gravet den for et halvt

Aar tilbage. Den danske Bondestand er-

kendte de Anstrengelser, Ministeriet gjorde

for at tildække denne Kløft, for hvad de var:

politiske Hokuspokus; den afviste alle lok-

kende Forsøg paa at drage den med ud paa

det skrøbelige Dække, Zahle-Munch ad Jioc

har faaet anbragt over Kløften. Den saa,

at en Kløft, der dækkes paa denne Maade,

ikke er andet end en regulær Faldgrube.

— Den 20. Maj har Kernen af den danske

Bondestand brudt Staven over den røde

Alliance.

VI.

Episoden Habted-Hohtein den 20. Oktober

1909 syntes efter den Vending, Sagerne tog

ved Udnævnelsen af Ministeriet Zahle 8 Dage

senere, en Tid lang at skulle indlede en

Periode af politisk Uro og Forvirring uden

Lige i et lille Folk, der i Øjeblikket saa vist

ikke trængte til mere af denne Slags. Endnu

en Maaned før Valget kunde det se ud til,

at dette vilde faaet et Udfald, som vilde

udmunde i en storpolitisk Kamp i Danmark

uden Sidestykke i vor tidligere Historie. Valg-

dagen har klaret det hele: Pernilles korte

Frøkenstand er endt! Stakket Dans er

snart sprunget! Kort blev \^aarbælgernes

Saga! Episoden Zahle i dansk Politik har

vistnok, naar alt kommer til alt, trods al

den Uhygge, den har forvoldt, været den

gavnligste politiske Læretid, del danske Folk

længe har gennemgaaet. Den har, i Forbin-

delse med den nu overstaaede Valgdag,

skaffet os en Række politiske Erfaringer af

største Betydning for det fremtidige Forhold

mellem Partierne. Ministeriet Zahle har —
meget mod sin Vilje — gjort sit til at frem-

bringe det Resultat af Valget 1910: 1) At

Folket for første Gang efter en direkte Ap-

pel klart og utvetydigt har vedkendt sig sin

Forsvarspligt udadtil og sin Redebonhed til

— ogsaa i økonomisk trykkede Tider — at

bære de Byrder, dette medfører, 2) At dot

samme Folk har erkendt, at den Forfatning,

vi har, meget godt kan bruges, som den er,

til et frugtbart Arbejde for en sund Sam-

fundsudvikling, saa længe indtil alle Partier

i Fred kan enes om en Ændring af den.

3) At det samme Folk har erkendt, at

„Kløften" i vort Samfund netop liggger der,

hvor Raadmand Klausen har gravet den ; at alle

Forsøg paa at tildække den derfor er uærligt,

politisk Spil, men at selve Tilstedeværelsen

af denne Kløft maa opfordre alle dem, der

er paa den ene Side ad den, til kraftigt

Sammenhold mod den F'jende, som paa den

anden Side organiserer sig til at ødelægge

vort gode, danske Borger- og Bondesamfund.

Lad saa Kløften for dem, der ikke vil se

den, blive den Faldgrube, hvori de finder

deres egen, endelige, politiske Grav. Der er

saa vist Plads nok i den !
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MÆLKEBØTTEN
Af Skoleinspektør R. C. MORTENSEN.

MAI er det lyse, friske Løvs betagende

Tid , og Mai er en Blomstermaaned.

I Haven straaler Tulipaner og Hyazinther os

i Møde fra Plæner og Bede paa samme Tid,

som Frugttræerne — Krone ved Krone —
er os en Æventyrlandenes Blomsterhave, og

saa er der Mælkebøtterne! En Pryd er de.

Skønne i Bygning og Form og Farve staar

de, og er der end dem, der har tænkt noget

Andet, saa har de tænkt det, fordi deres

Øie er sløvet eller forvænt, og her har

Mælkebøtten unægtelig selv en Del Skyld;

thi hvor er det Sted, den ikke kan finde

paa at pryde? Hvor ser jeg hen med fuld

Vished for, at mit Øje ikke træffer den?

Mens Marmorkirken laa hen som en sørgelig

Ruin, gik jeg paa dens Murkamme og pluk-

kede Mælkebøtter, — de voxede frodigt der-

oppe. Jeg fandt dem senere paa en forladt

Gaard voxende i en Vogn, der i nogle Aar

havde staaet urørt, og man kan finde dem

mellem Grenene af stævnede Træer. De kan

ses paa Siden af en Storkerede, og de breder

sig over Grøftekanter og Diger, over Enge

og Marker. Kun Kornmarkerne holder de

ikke meget af, — de lange, slanke Straa

tager, mærkeligt nok. Magten fra dem, og

Mælkebøtterne overlader det derfor til deres

Slægtninge, Kornblomsterne og Tidslerne, at

agitere for Poesien derinde mellem de Straa,

der skal bære det prosaiske Brødkorn frem

til Beskuelse for den, der tørster efter Penge,

han ikke har behov, eller den, der græmmes

ved Tanken om, at han ikke ser sig i Stand

til — trods den lovende Høst — at skaffe

Brød nok til dem, der er under hans For-

sorg, men ogsaa til Beskuelse for den, der

ikke har Agitation behov: den, hvis Tanke

sorgløst og fortrøstningsfuldt dvæler ved

det, der er smukt, og gør det alene fordi

det er smukt; den, der ikke bekymrer sig

over, at der kunde have voxet et Kornax
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frem der, hvor nu den vilde Urt pranger,

ikke forarges over, at der er Noget, der

fordrer, at det ikke vil maales med Pengenes

Metermaal, ikke vil veies med det pekuniære

Kravs Vægtlodder,

Vil Nogen med Tanken henvendt paa

Mælkebøtterne sige, at Indtrykket af samme

Form og Farve, gentaget Hundreder af Gange,

nødvendigvis maa virke trættende , saa kan

man svare: Se lidt nøjere paa Mælkebøtten,

og Du vil finde, at det, der tilsyneladende

er ens, rummer mange Nuancer, og naar

Mai Maaned er omme, er Mælkebøtternes

rette Flortid forbi. Kun i denne ene Maaned

ser man det Blomstervæld , der kan gøre

hele Skrænter og Marker gule af Mælkebøtter.

Indtrykket af Mælkebøttefloret kan være

saa overvældende, at det hos mange Menne-

sker genspeiler sig i Erindringen, hver Gang

de i Forestillingen reproducerer en smuk

Sommerdag ogsaa i andre Maaneder; men

det er, som saa Meget af det. Erindringen

foregøgler os , et Bedrag. De senere Maa-

neders Flor er for Intet at regne imod det,

man ser i Mai.

Mange tænker sig, at alle Mælkebøtter

tilhører een og samme Art, men den, som

har Lyst til at undersøge Planterne nærmere,

kan overbevise sig om, at der ikke er een

men flere Arter her i Landet, noget man

ogsaa finder antydet i ret gamle floristiske

Haandbøger.

1801 anfører saaledes Professor Schu-

macher i sin „Enumeratio plantarum" to

Arter, den bredbladede og den smalbladede,

Lange har i sin „Haandbog i den danske

Flora" 1888 3 fast udformede Arter, og nu

om Dage tør vi, efter at D'hrr. Gelert, Osten-

feld og Raunkjær har ført forrige Tiders

Undersøgelser videre, fastslaa, at vi i Dan-

mark har ikke mindre end 20 Arter, et For-

hold, der vistnok vil overraske Mange.
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Fem Mælkebøtteformers Kurve: derunder isolerede Dækblade.

Men det mærkværdigste er det, som dansk

Videnskab har bevist: Hvad vi har lært

i Skolen om Mælkebøttens Insektbestøvning,

er en Krønike, thi dens Støvdragere er

enten golde, eller Støvet har i hvert Fald

Intet med Frugtdannelsen at gøre : Frugterne

udvikler sig endogsaa, selv om alle Støv-

dragere fjernes, før de er blevne udviklede.

I det, der her er fremsat, har man et

smukt Exempel paa, hvorledes Forskningen

Trin for Trin vinder fremad til sikrere og

sikrere Resultater. Det er her gaaet Slægten

paa samme Maade, som det gaar det enkelte

Individ: Saavel Forestillingerne som Iagt-

tagelsesevnen er paa de første Livstrin uklar,

men efterhaanden kan Forholdet stille sig

saaledes, at man, idet Tanken udvikles, og

man stadig bygger videre paa det tidligere

oplevede, udformer sig en afklaret Anskuelse,

der stemmer overens med de virkelige For-

hold.

Grav en Mælkebøtte op og læg den paa

et Stykke Papir foran Dig, og Du vil finde

den bygget saaledes:

En Rod, der f. Ex. kan være 20— 3O

Centimeter lang (eller mere); den er brun

udvendigt, men indvendigt hvid og meget

gennemtrængt af en skarptsmagende Mælkesaft.

Oventil er der een eller tiere Bladrosetter,

der sidder paa korte, tykke Stængler. Bla-

dene kan være af meget forskelligt Udseende.

Fra en Roset kan der skyde lange, hule

Stængler op , Stilke vil Folk kalde dem,

Skafter kalder Botanikerne dem. De kan

være i mere eller mindre Grad grønlige eller

rødlige og øverst oppe, hvor de udvider sig

til en fast halvkugleformet Del, som man

kan kalde Kurvlejet, sidder der en stor

Mængde smaa gule Blomster, der danner en

stor Pude eller Knap. Folk kalder hele

denne Samling af Blomster en Blomst , men

Botanikerne kalder den en Kurv Det vil

let kunne ses, at saa længe denne Kurv

ikke er udfoldet, dækkes og beskyttes den

af en Del grønne Blade, det er Høiblade, og

fordi de i Begyndelsen har dækket Blomsterne,

kaldes de Dækblade. Deres Form og Stilling

afgiver vigtige Skelnemærker mellem de for-

skellige Arter.

Der sidder en Mængde Blomster inden for

Dækbladene, over 250 kan der godt være.

De yderste springer ud før de inderste, og

hver af dem bestaar af flere Dele : Nederst er

der en Frugtknude, ovenpaa den en smal

Hals, og den ender med en Kreds af Fnug,

og ovenover den ser man Blomsterbladene. De
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n.n .
Mælkebotte med en ikke udsprungen Kurv, en udsprungen og tre i Frugt

bladresT ^'X T""'""'
'°'"'' ''''''''''' ^"'"" ^^^' '' ^^'^^ (-^nu h^ngej de gule Kron-bladrester averst oppe); den anden staar og venter paa. at Vinden skal fere de fnugbesatJe Frug er

bort, og
. den tred.e er de fleste bortblæst. Nederst en Blomst og en moden Frugt
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Blade af Mælkebøttearter.

falder siden af, naar det, der sidder neden-

under Halsen, bliver til Frugt, og saa voxer

Halsen og bliver mange Gange længere end

den var, saa at Fnuggen hæves højt op

over Frugten. Tager Vinden fat i den lette

Fnug, bærer den Frugten hen til andre Mar-

ker og Enge, og kommer de saa til at ligge

paa Jorden, helst naar de bliver tildækkede

af Noget, spirer de snart, og der voxer nye

Mælkebøtter frem. Der kan let være 10 Kurve

paa een Plante, og lad os antage, at der er

omtrent 250 Frugter i hver, saa bliver der

et Par Tusinde Frugter af en eneste Plante.

De bliver dog ikke allesammen til nye

Mælkebøtter, mange bliver spist af P'ugle, og

mange falder paa Steder, hvor de slet ikke

kan komme til at spire. P>i af de alminde-

ligste Sangere i Københavns Haveanlæg er

Grønirisken, Svenskeren som man underligt

nok kalder den. Man kan se den sætte sig

paa Jorden foran en Mælkebøtteplante, tage

Sigte efter et af de

frugtbærende Skafter,

flyve op til det og

omfatte det med Tæ-

erne, saa at det bliver

tynget helt ned paa Jor-

den, hvorefter den pluk-

ker hele Næbet fuldt af

Frugter og flyver bort

med dem. Engang da

der blev bygget en

forsinket Rede, brugte

Irisken dem øiensynligt

til Redefoer, og dertil

egner de sig jo godt, da

Fnuggene er ret bløde

;

men man kan ellers

se, at den bruger dem

paa anden Maade: Den forstaar med sit Næb

at spalte Frugterne paa langs, og naar det er

gjort, tager den Frøet ud og spiser det.

Hele Haand fulde af Mælkebøttens spaltede

Frugtskaller kan man samle sammen der,

hvor Grøniriskerne færdes.

Ogsaa Menneskene har fundet paa at udnytte

Mælkebøtten : I Tyskland brugte fattige Folk

i hvert Fald endnu for 100 Aar siden at

samle Fnuggene sammen og anvende dem til

Fyld i Dyner. Det var nøisomt og rosvær-

digt gjort, men noget godt Surrogat for Fjer

er Fnuggene dog vel r.eppe, de mangler den

store Elasticitet, der gør Fjerene saa behage-

lige at anvende, at jeg antager, at man ikke

i vore Dage vil nøies med Mælkebøttefnug

til sine Dyner.

Nydelige er disse Fnug at se paa, sammen-

kædede som de er ved fine udstraalende

Haar, og kønt er det at se dem komme

flyvende hen over Mark og Vei, baarne frem

selv af meget sagte Vindpust. Jeg traf en-

gang saadan et Fnug i Flugt midt hen over

Østersøen, Farten gik hurtigt ad Tyskland

til, — desværre var det umuligt at konsta-

tere, om det naaede derned, eller om det

maatte dale og ende i Bølgerne, — og dog
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var det vel endda ikke ganske

umuligt, at det kunde naa den

fremmede Kyst og spire dér.

Naar alle Frugterne er blæst

bort, staar den Del, de sad paa,

tilbage paa Skaftets øverste Del

og alle Dækbladene hænger ned-

ad, ogsaa de, der i Blomstrings-

tiden stod opret. Naar man ser

det saaledes tilbageblevne „Kurv-

leie", kan man forstaa, at Mælke-

bøtten er bleven kaldt Munke-

hoved (et Navn, hvorunder den

er kendt fra Christian den Fjerdes

Dage og helt op imod vor Tid), thi

virkelig minder Leiet om et skaldet Ho-

ved med en Haarkrans om. Navnene Munke-

krone og Præstekrone er ganske analoge

med „Munkehoved" ; men ellers er det al-

mindeligt rundt om i Landet at finde denne

kønne Plante opfattet som Noget, der staar

i nært Forhold til Trolde eller til Fan-

den. Man finder fra Jylland af og ud over

Øerne saadanne Navne som P'andens Mælke-

bøtte (det eneste Navn, jeg i min Barndom

hørte ude paa Landet), Fandens Mælk, Fan-

dens Kærnemælk og Fandens Køer, alle-

sammen Navne, der hentyder til den smukke,

rene Mælkesaft, der ser saa tiltalende ud,

men smager saa bittert — saadan som Fan-

den selv vist i Virkeligheden — ; endvidere,

uden nogen nærmere Forklaring, Fandens

Urt, et Navn, der muligvis ogsaa kan hen-

tyde til Mælken, men vel snarere hentyder

til Plantens store Almindelighed : Den er her

og der og allevegne, det er, som om man

slet ikke kan blive den kvit — og nu faar

den Skældsordet „en Fandens Urt" over sig.

Men endnu hyppigere end at opkalde

Planten efter den sorte Majestæt er det at

lade det være nok med hans Haandlangere

Troldene. Man høre Navne som Troldkonens

Kernestav og Troldkonestav (eller, hvorfor

netop Konen ! Ja ogsaa Navnet Troldens

Kernestav kendes). — Her er det vel det

Blade af Mælkebettearter.

lange „Skaft", Navnet hæfter sig ved, — og

naar Navnene lyder Troldblomme, Troldurt,

Troldkonens Urt eller blot og bart Trold-

konen eller Troldhex, siges det ikke bestemt,

hvad det er, der gør, at Planten staar i saa

nært Forhold til Troldene, men mon det ikke

bestandigt er den store Almindelighed (altsaa

det besværlige Ugræs) og den bitre Mælke-

saft, der tænkes paa. Naar Navne som „Onde

Blomster" træffes, og i hvert Fald i Angel

har det været i Brug, er det sikkert nok,

at det er Ugræssets Rolle, der tænkes paa.

Ringeagtende er Navne som Fnatblomst,

som jeg traf første Gang blandt københavnske

Skolebørn af de mest velhavende Klasser,

men som ellers opgives at være et Fattig-

mandsudtryk, formodentlig opstaaet ved den

Omstændighed, at den, der plukker Mælke-

bøtter og derved faar Saft paa Hænderne, vil

finde, at der bliver sorte Pletter der, hvor de

hvide Mælkedraaber sad.

Nogle af Navnene kan man ikke ret for-

klare sig: Hundeurt og Katteurt f. Ex. Saa

er da Navne som Harekaal og Svinekaal

anderledes klare, for Harer og Svin holder

af at æde hele Planten, men Hunde og Katte

har vist ikke det mindste med den at be-

stille. Navnene Loppeurt og Lopperose tør

jeg ikke sikkert forklare. Jeg antager, at de

skriver sig fra, at der i de udsprungne

Kurve færdes nogle smaa sorte Insekter, som
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man nok kunde tænke sig at sammenligne

med Lopper, der kravler f. Ex. i en Hunds

Haar og hvert Øjeblik forsvinder, saa snart

man har faaet Øie paa dem, — og „Bremse-

blomster" kommer vel af, at bremselignende

Insekter som Fluer og Bier ofte sidder i de

udsprungne Kurve.

„Gaasetunge" og „Hundetunge" hentyder

vel til Bladene eller maaske til de enkelte

Blomsters Form, og interessant er Navnet

Løvetunge, thi ofte ser man paa gamle Bil-

leder Løver fremstillet med takkede Tunger

saaledes, at de ligner Mælkebøttens ind-

skaarne Blade.

At selve de skinnende og iøinefaldende

gule Kurve ikke har givet Anledning til al-

mindeligt udbredte Navne er mærkeligt. Alle

de mange Sammenknytninger til Fanden og

til Troldene skriver sig fra en Overtroens og

Mystikens Tid, en Del af de andre Navne

knytter sig paa let forstaaelig, naturlig Maade

til visse Forhold, der faktisk vedrører Plan-

ten, men kun eet eneste dansk Navn, jeg

kender, „Smørblomst", har direkte Bud til

det, der dog uimodsigeligt er det mest iøine-

faldende ved hele Planten, Kurvene. Et Navn

stammer efter Nogles Antagelse fra Roden, og

det er det meget brugte Løvetand. Forskellige

Forklaringer om dette Navns Oprindelse har

man set og hørt. Jeg fik i min Skoletid at vide,

at det var de takkede Blade, Navnet hen-

tydede til, og senere sagde man mig, at det

er de nedhængende Dækblade, der ligner Løve-

tænder. Nogle mener, at eftersom et af de

gamle islandske Navne for Plantens Rod netop

er Løvetand, maa man vel nærmest antage, at

vi deri har en Forklaring paa, at Løvetand-

navnet er kendt ogsaa hos os; men nogen

virkelig Lighed mellem Mælkebøttens lange,

brune Rod og Løvens i Forhold dertil korte,

tykke Hjørnetand — for det maa vel være

den, der tænkes paa — er der virkelig ikke.

Et pænt, barnligt Navn er „Lænkeblomster".

Mon der gives Nogen, der er født og op-

voxet paa Landet, og som ikke dér har kendt

den Barnefryd, det var at smykke sig med

Kæder og Lænker, lavede af Mælkebøttens

Kurvskafter! De Lænker har man baaret

mangen en Gang med Lyst og Stolthed, lidet

anende, at engang skulde man blive tynget

af ganske andre, — saa vægtige, som hine

var lette, saa umulige at afkaste, som hine

var nemme at tilintetgøre!

Der voxer i hver den, der har følt dette,

et Fond af gamle Minder frem gennem An-

dersens klassiske Skildring:

„Og hen over Marken kom en hel Skare

Børn; det mindste af disse var nu saa lille-

bitte, at det blev baaret af de andre, og da

det blev sat i Græsset mellem de gule Blom-

ster, lo det høit af Glæde, sparkede med de

smaa Ben, væltede sig omkring, plukkede

kun de gule Blomster og kyssede dem i sød

Uskyldighed. De noget større Børn brød

Blomsten fra den hule Stilk, bøiede denne

rundt ind i sig selv. Led ved Led, en hel

Kæde blev det; først en til Halsen, saa en

at hænge om Skulderen og om Livet, paa

Brystet og paa Hovedet; det var en hel

Pragt af grønne Lænker og Kæder. Men de

største Børn tog forsigtigt den afblomstrede

Urt, Stilken, der bar dens fnugartede sammen-

satte Frøkrone, denne løse, luftige Uldblomst,

der er et helt lille Kunsstykke som af de

fineste Fjer, Fnug og Dun; de holdt den ved

Munden for i eet Pust at afblæse den helt;

den, der kunde det, fik ny Klæder, før Aaret

var omme, havde Bedstemoder sagt."

Dette er et Virkelighedsbillede, et poesifyldt

Stemningsbillede og et pædagogisk Billede

:

Den rette Leg for Barnet, den, der i Ordets

virkelige Betydning opdrager det, er den, det

føres til gennem personligt Forhold til den

Natur, der omgiver det. Ve den, der kun

har Biograftheatrene, Butikkernes Udstillings-

vinduer og Gaardenes og Gadernes Stene og

Asfalt til Udgangspunkt for sine Ideer. Han

har ingen Leilighed til gennem Aandens og

Haandens Samarbeide at øve sin Skaberevne

paa den Maade, at han stilles alene — uden
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Mellemmand — overfor Naturen. Vilhelm

Petersens Illustration til Andersens Ord hører

ikke til hans bedste, men den burde med den

Magt, der alligevel ligger i den, holdes dem

for Øie, der raader for Anvendelsen af Stor-

byernes Arealer, saa at de kunde faa grund-

lagt Forstaaelsen af, at det gælder om i

Storbyerne at udlægge saa store Arealer som

muligt til ufriserede Parker, Legepladser og

Haver for Børnene. I dem vil de altid kunne

finde Objecter for deres Skaberforsøg — og

jo flere man kan byde dem, des bedre.

Selv om det er saaledes, at det mere er

Børnene end de Voxne, der beskæftiger sig

med Mælkebøtten, saa er det jo dog ingen

Sjældenhed at finde En, der ligesom Ander-

sens Herregaardsfrøken har Sans for dens

Skønhed ; men vil man, som hun vilde, have

Kurvens Frugthoved til Pryd i Stuen, skal

man ikke plukke det i udfoldet Stand, som

hun gjorde det, det er for risikabelt. De

blomstrende Kurve lukker sig op om Morge-

nen, naar Solen skinner paa dem, og lukker

sig senere paa Dagen igen helt sammen, saa

at de skjules af Dækbladene. Man kan, naar

man strax om Morgenen ser ud over et Græs-

areal, ikke opdage en eneste gul Kurv, og

en flygtig Iagttager vil kunne sige, at der

ikke findes en eneste Mælkebøtte der; og et

Par Timer efter, naar Solen har overskinnet

det, vil han erklære, at det er aldeles over-

fyldt af Mælkebøtter, helt gult som det nu

er. Men saaledes er det ogsaa med Frugt-

hovederne. Vil man plukke dem, naar de

er helt udsprungne, er det meget vanskeligt

for En at faa dem transporteret bort, og

man skal derfor plukke dem, mens de er

sammenlukkede. Det er de strax efter Af-

blomstringen, og de lukker sig ikke op igen

før efter Frugtmodningen. Man kan derfor

uden mindste Risiko bære om det skal være

en hel Buket af de sammenlukkede med

sig enten i Haanden eller i en Taske eller

Botaniserkasse ; naar man saa er kommen

hjem, anbringer man dem i et Blomsterglas,

og udsatte for Solstraalernes Paavirkning vil

de snart modnes og folde sig ud.

Heldigvis har vi nu af Japanerne lært at

anbringe Blomster og andre Plantedele saa-

ledes, at hver enkelt Del af dem kommer til

at udøve en Skønhedsvirkning, medens man

i forrige Tider klumpede Blomsterne saaledes

sammen, at Enkelthederne skjultes. Et frugt-

bærende Mælkebøtteskaft i et smukt formet

Glas kan være af stor Virkning, men paa en

dertil egnet Plads i Stuen kan ogsaa en til

en Buket samlet større Mængde tage sig

glimrende ud; de samlede Fnugballoner dan-

ner et let og skært Hele, der, naar Glasset,

som danner Fundamentet, er valgt med Smag,

kun kan virke roligt og harmonisk paa Be-

skueren ; en Sammenhobning er det, men den

giver En ikke det tunge Indtryk, som en

fastbunden Blomsterbuket formaar saa pinligt

at frembringe.

Ogsaa paa en anden og vel egentlig mere

tiltalende Maade kan man pynte op med

Frugtballonerne. Man kan dyrke Mælkebøtten

i Urtepotter. Saar man Frugterne i Som-

meren 1910, vil de smaa Planter snart vise

sig, og i Sommeren 1911 kan man, naar

man har Held med sig, opnaa at have nogle

af dem i Blomst. En høj Urtepotte er bedst

til Dyrkningen; thi Mælkebøtten vil helst

have god Plads til sin Rod, og som en Af-

vexling mellem de mange importerede Potte-

planter tager Mælkebøtten sig godt ud, naar

den bliver frit anbragt, saa at Blade, Skaf-

ter, Kurve og Frugtblade kommer til deres

fulde Ret.

Vil de fleste smile ad dette, saa vil jeg

trøste mig med, at der er dem, som har

forsøgt Dyrkningen og ikke har fortrudt, at

de har ofret den foragtede Plante Opmærk-

somhed. Det er en blot og bar Modesag at

ringeagte den, og vil man ikke bøie sig for

dens Skønhed og Poesi, vil man maaske

anerkende dens Nytte, — thi Nytte kan den

gøre. Ikke at tale om , at den har været

en Lægeplante — den fandtes endnu for
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Mælkebøtten

faa Aar siden opført som officinel, ihvorvel

Lægerne vistnok ikke brugte den. Nu er dens

Rolle som Medicinplante udspillet. At „Frederik

den Eeneste brugte den i sin sidste Sygdom",

som der staar i en gammel Botanik, der der-

med vil documentere dens Brugbarhed og kal-

der den et „herligt Middel", er nu ikke saa

imponerende endda, thi samme høie Hersker

var ikke synderlig anlagt for at gøre paa-

lidelige Iagttagelser over en Medicins Virk-

ninger; i det Stykke var han tvertimod, saa

vidt mig bekendt, lige saa uudviklet som et

Barn ; men lad det være med Medicinen som

det vil, Eet er sikkert, og det er, at som

Madplante er Mælkebøtten ingenlunde at

foragte.

Inden Kurvene udfolder sig, kan de, mens

de endnu er fuldstændigt skjulte af Dæk-

bladene, anvendes som Kapers, Roden er

særdeles velsmagende, naar den bruges gan-

ske som Schorzoner, og som Kaffesurrogat

har den været en Del anvendt, ihvorvel dens

stærke urindrivende Virkning ikke er behagelig.

I visse andre Lande er det ikke ualmindeligt at

spise Rødderne, Enkelte har ogsaa herhjemme

prøvet dem, og de har fundet dem udmær-

kede. Saa er der, sidst men ikke mindst,

Bladene. Dem fører man andensteds til

Torvs som Lækkerbidskener , her i Landet

lader man dem, der ikke ædes af Kaniner

og andre Husdyr, skøtte sig selv, og dog

skal der ikke megen Uleilighed til for at

faa dem gjort til en velsmagende Spise. Man

skal blot sørge for, at de ikke bliver grønne,

eller man skal med andre Ord overdække

Planterne om Foraaret og saa afskære*(de

hvide Blade — grønne blive de jo ikke, før

de udsættes for Lyset — og behandle dem

som Salat. Ogsaa dette er prøvet her hjemme,

men kun som et Kuriosum, og dog kunde

Indvindingen af Mælkebøttesalaten give en

god Indtægt. Det gaar her som med den

store Nælde — hvor mange ved, at dens

unge Blade er udmærkede til Suppe, naar

de behandles som Kørvelblade eller Kaalblade ?

Der blev i Aaret 1895 afholdt en inter-

essant saakaldet ,,Kvindernes Udstilling" i

København. Det var danske Kvinders Ar-

beider, der udstilledes, og som Symbol havde

Udstillingen valgt Mælkebøtten, fordi Kurven

skulde betegne Sammelholdet mellem de

mange Enkelte, som derved bliver til en

Enhed. Jeg kunde have Lyst til at bruge

en Fortolkning, Kvinderne ikke selv brugte

:

Ringeagtet er Mælkebøtten, men den vil, brugt

paa rette Maade, vise sig at være en udmærket

nyttig Plante. Almindelig er den, smuk er den,

og en forbausende Evne til ikke at lade sig

trænge tilbage eller udrydde har den. Det er

Altsammen Noget, som i god Forstand kan

symbolisere den Kvinde, der saa godt som

nogen Mand sidder i en selvstændig Stilling

og i den gør et nyttigt, et uvurderligt Ar-

beide — og som dog ikke engang har saa

megen Stemmeret som en maskulin Drønnert

eller Drukkendidrik.
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Af Augusta Eschricht.

IAarene 17 79— 1828 var Salmedigteren

Henrik Kampmann Sognepræst i Farum
;

blandt den fintdannede, literære Mands Ven-

ner var Knud Lyhne Rahbek, P. S. Siihni og

Nordmanden, Digteren Edvard Storm ; denne

sidste tilbragte ofte Sommerferien i Farum

Præstegaard, og ved et Ophold her var det,

at han blev opmærksom paa en smuk be-

gavet lille Bondedreng, Poul Rasmussen, hvis

Fader, Rasmus Nielsen, ejede en Gaard, der

laa omtrent overfor det store Majtræ, som

endnu er Byens Stolthed. Da Poul, som

var født 29. Oktober 1776, blev lOAargl.,

døde hans Fader og den varmhjærtede Ed-

vard Storm besluttede at tage ham til sig

som sin Søn. I Frederik Nygaards Bog

y> Efterslagtselskabet og Edvard Storm« (1886)

er offentliggjort flere Breve fra Storm til

Plejesønnen*), og man ser af disse, hvor

højt S. har elsket denne Dreng, og hvor

han har søgt at udvikle hans Karakter og

*) Et af disse Breve med Slutningsordene „tænk

paa Din Skaber i Dine Ungdoms Dage" er af-

trykt i ,Berl. Tid.« 20. Sept. 1860 i en Artikel

med Overskrift „Poul Rasmussens Efterladen-

skaber".

I ipii fejrer Melodien til »D. d. V. og V.*- sit

Hundredaars Jiibilauiu, og det er i Sommer jo Aar

siden dens Komponist Auditør P. E. Rasmussen

døde. En Fadrelandssang gør sjaldent sin Ska-

bers Navn berømt; selv kan den leve videre gen-

nem Generationer, sunget og elsket, medens kun de

færreste ved hvem der har komponeret den. Poul

Edvard Rasmussens Liv er en sørgmodig Historie

om et begavet Menneske, der blev anvist en Plads

i Livet, hvor hans Evner ikke kunde bare Frugt,

som ikke havde Initiativet til at tage Kampen for

Tilvarelsen op paany, og som derfor trak sig til-

bage og forblødte i Ensomhed; men som trods alt

satte en Blomst, en uvisnelig, der har sin Rod i

selve Folkets Hjærte.

Evner. I det første Brev, dat. 1. Novbr.

1788, skriver Storm, at han nu har for-

skaffet ham Friplads i Efterslægtens Skole

;

han haaber, at Poul vil være flittig, da Folk.

ellers kunde spørge med Rette: „Hvorfor har

I taget den Knøs fra Ploven?" 8. Novbr.

faar Poul at vide, at nu nærmer Tiden sig,

da han skal forlade Farum, alle Kamme-

raterne derude, og begive sig ind i en ny

og fremmed Kreds.

Saa rejste den lille Poul til København, og

at han ikke gjorde sin Plejefader Skam, ser

man blandt andet af den Karakterbog fra

1789, som findes paa det kgl. Bibliothek

;

den indeholder 14 ug. X , 162 ug., 73

mg. X, 433 mg., 16 g. X, 85 g. og et

eneste Nul. Karaktererne er talt sammen og

ordnede paa Bogens sidste Blad. Et Sted

læser man „Poul er i Dag i Eftersl. Gene-

ralforsamling offentlig rost og belønnet med

en Præmie af Bøger, hvorpaa staar : Flit-

tighed og gode Sæders Belønning". — Paa

hans 15 Aars Fødselsdag skriver Storm et

Digt til ham, som findes i Edv. Storms

Digte, udgivne ved A. E. Boye 18^2; her

lader han Minerva sige til Plejesønnen:

567



•^'Danmark dejligst Vang og Vænge<^ og dens Komponist

„Det er mig kært i Dig at have fundet

En Dyrker, sær om Du har i Dit Bryst

Til Ærens Kamp behørig Ild og Lyst.

Se Visdoms Bane! den er baade lang

Og tornefuld, og steil og trang,

Men staar Du som en Helt, til Sejren er vundet,

En sød Tilfredshed bliver da din Løn,

En Krands, som er bestandig frisk og gren."

Efter at være gaaet Efterslægtens Skole

igennem, læste Poul privat med sin Pleje-

fader, hos hvem han boede de sidste Aar

af dennes Liv. I Aaret 1794 blev han Stu-

dent med 1ste Karakter, samme Aar, som

Storm døde; denne skriver om Poul lige

før sin Død: „Han besidder alle For-

standens og Hjærtets gode Egenskaber og

har gjort ualmindelig Fremgang i alle nyt-

tige Kundkaber, saa at der kun gives faa

unge Mennesker, endog af den højeste Stand,

som kunne lignes med ham. Han er nu

Student, men jeg vedbliver daglig at under-

vise ham, saa ofte Tiden tillader det. Han

læser Fransk og Tysk som sit Modersmaal

og taler disse Sprog, særdeles Fransk, med

megen Færdighed. Paa nærværende Tid har

han ogsaa Undervisning i Engelsk og i at

spille paa Klaver, hvortil jeg holder en

Mester for ham. Den meste Tid af Dagen

er han nede hos mig, vi spiser og drikker

sammen, og han lærer aldeles uformærket ved

Omgang og ved Samtale meget i allehaande

Fag, saavel af Videnskaberne, som hvad

der hører til det daglige Liv".

Storm havde i 1792 ladet Paul optage Nav-

net Edvard til sit Navn og indsat ham til sin

Universalarving, hvorved der efter Plejefa-

faderens Død tilfaldt ham 57 7 Rdl. 5 Mark

og 2^4 Skilling. (Faa Storms Grav findes

en Medaillon, hugget af Bissen efter en

Tegning af P, E. Rasmussen). — Ved Hjælp

af den lille Sum og med Understøttelse af

Generalauditør Nørgaard tog Poul R. 17 96

juridisk Præliminarehsamen med Admissus, i

Juni 1801 juridisk Embedseksamen med

Laudabilis og bliver 2. Februar 1800 Copisl

i Admiralitetets Arkiv Kontor. 5. Febr.

1802 bliver han, kun 26 Aar gi., ansat som

Auditør ved Søetateiis kombinerede Ret med

400 Rdl. aarlig Gage og 1804 tillige As-

sessor i Københavns Fattigvæsens Politiret*)

— men allerede Januar 1809 ansøger han

om Entledigelse fra sit Embede. — Denne

Ansøgning fandtes ikke i Rigsarkivet, der-

imod Admiralitetets og Kommisariets med-

følgende Indstilling til Kongen 17. Ja-

nuar 1809; den begynder saadan: Ras-

mussen har i indflettede Ansøgning til

Deres Kgl. Majestæt anholdt allernaadigst

om Entledigelse fra sit Embede; han tror at

kunne blive brugbar i anden kgl. Tjeneste,

angiver , at han har Sprogkundskaber og an-

befaler rolig sin Skæbne som Embedsmand

i Deres Majestæts Hænder. CoUegiet bør

for Tjenestens Skyld anbefale R.s Ansøgning

om Entledigelse fra sit Embede. Den Sen-

drægtighed og overdrevne Vidtløftighed, hvor-

med han behandler Sager, viser noksom, at

han ikke er Embedet voksen. Det, han vi-

dere har anført i sin Ansøgning, skulde vel

sigte til Befordring i Tiden til et andet kon-

geligt Embede og imidlertid til at erholde

Vartpenge. Da R. ganske vist har en Del

vigtige Sprogkundskaber, saa vil der vel i

Tiden gives en Lejlighed til at bruge ham

med Nytte, men — til Vartpenge — i Be-

tragtning af vel udført Arbeide kan Collegiet

ikke indstille ham — — —

"

Efter denne Indstilling at dømme har R.

absolut ikke været i CoUegiets Gunst; men

som en Forklaring herpaa og paa „Sen-

drægtigheden" kan maaske tjene noget, at

R., efter hvad forskellige ældre Biografier

fortælle, stadig opponerede i Retten mod de

*) Under Bombardemenlet 1807 blev han saaret

af en Bombe; dette har i forskellige Biografier

været angivet som Grunden til hans Afskedsan-

søgning ; men i Arkivet findes et Brev, hvori han

omtaler det som noget, der kun hæmmede hans

Gærning en Tid ; en Maaned efter meldte han sig

til Tjeneste igen.
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haarde Straffe, som tildeltes Marinerne, og

naturlig var det, at Plejesønnen af den Mand,

som afskaffede Pryglestraffen i Efterslægtens

Skole, har lidt ved at idømme de Tamp,

som den Gang tildeltes Marinerne for de

mindste Forseelser. Men man ser af for-

skellige Anmodninger fra R. om Dispensation

for at gøre Dommene færdige og af Indstil-

lingens Forslag om „at lade R. blive i

Embedet til Eftermanden er udnævnt, for at

han kan faa de mange Sager tilendebragt,

som stadig henligge", at han nok har sat

sine Foresattes Taalmodighed paa Prøve.

Selv siger han i de efterladte Optegnelser,

som af Nic. Bøgh er offentliggjort i Personal-

historisk Tidsskrift: „Mit Embede har ofte væ-

ret mig en Modgangs Skole. Jeg takker Gud

for den Modgangs Skole; thi den har bi-

draget meget til at skærpe, danne og modne

min Forstand. Den Skole varede 6 Aar

10 Maaneder!"

17. Januar 1809 erholdt R. efter An-

søgning Afsked, og 5. Juli samme Aar til-

stodes ham 300 Rdl, aarlig Vartpenge (trods

Indstillingens Protest), men han fik aldrig

andet Embede; den lille Bondedreng fra Fa-

rum, hvis Liv til en Begyndelse formede sig

som et Aladdin-Eventyr, rejste nu som en

skibbrudden Mand tilbage til sin Hjemstavn*);

men det var netop, da Lykken forlod ham,

at han blev en nyttig Tjener for sit Fædre-

land og vandt „Kransen, evig frisk og grøn."

Det blev dog ikke Minerva, som rakte ham

den ; men det var Musikeris Genius, som

mange Gange før og senere har trøstet Li-

vets Skibbrudne; den trykkede uformærket

Kransen paa hans Pande ved en eneste

Gang at give ham af sin Skaberkraft og paa

en gammel Violin**), som han fandt ude i

en Bondegaard hos sin Søster — hvor

*) Fra Mikkelsdag 1809 til Hest 1810 opholdt

R. sig i Følge Boths Biografi i „D. Folkekalender

1861« hos Byfogden i Holbæk.

**) Den opbevares nu paa Musikhistorisk Mu-

seum.

han var Gæst i Aaret 1811 — kompone-

rede han den stolte, smukke Melodi til

„Danmark dejligst Vang og Vænge". Herom

fortæller A. P. Berggreen 29 Aar senere i

Forordet til 1. Udgave af Melodier til Fæ-

drelandshistoriske Digte (udg. 1840) saa-

ledes

:

„Den skønne, mandige Melodi til Visen

om Thyra Dannebod har længe været anset

for en gammel dansk Folkemelodi. I denne

Tro er man bleven bestyrket ved at finde

den mellem Melodierne til de af Abraham-

son, Nyerup og Rahbek udgivne „Danske Viser

fra Middelalderen", endskøndt regelmæssig

Taktinddeling, dens Toners trinvise Følge

og dens hele øvrige Form maatte tillægge

den en meget høj Alder. Men Mel. til D. d.

V. og Vænge er ikke en Gang saa gammel,

som den efter sin Stil kunde være; thi den

er komponeret af Hr. Auditør Rasmussen i

Farum, en Plejesøn af Digteren Edv. Storm

og Nyerups Medudgiver af „Danske Viser

fra det 17. Aarhundrede". De nærmere der-

til hørende Omstændigheder, som Hr. R.

paa min Forespørgsel, da jeg hændelsesvis

fik at vide, at han var Komponisten, har

været saa god skriftlig at meddele mig, ere

disse : Medens Hr. R. samlede Melodier og

Notitser til den ovennævnte Udgave af Danske

Viser fra Middelalderen, faldt den fra Peder

Syvs Samling bekendte Vise*) om Thyra Danne-

bod ham i Hænde, og han forfattede da Aaret

1811 Melodien dertil, aldeles som den fin-

des paa det anførte Sted. Dette skete paa

Gaarden Karlholm ved Knardrup og nærmest

i den Hensigt, at Visen kunde synges i For-

fatterens Familiekreds. — Efter Tid til an-

den at have sendt Prof. Nyerup omtrent en

halv Snes Melodier, „meddelte jeg ham",

skriver Hr. R. „ogsaa denne Melodi; dog

med det udtrykkelig skrevne Tilføiende, „den

er komponeret (man tilgive mig Ordet) her

*) Forfattet i det 17. Aarhundrede af Præsten

og Sprogforskeren Laurids Kok.
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paa Egnen. Uden nogen af Nyerup for-

langt yderligere Forklaring fik den Plads

mellem Melodierne i hin Samling."

1813 rejste Poul Rasmussen fra Knardrup

til Farum, hvor han levede til sin Død 1860,

altid kendt under Navn af „Auditøren".

Han var først Informator for Hofjægermester

Schwanenskjolds Børn paa Farumgaard og

boede forskellige Steder i Byen. 1815 flyt-

tede han ind i i det lange, lave Hus neden-

for Skolebakken ; det staar endnu uforandret

med sit Straatag og de tre Indgangsdøre

med firkantede, smaa Ruder. Bag ved Hu-

set var en lille Have, hvor han med Iver

dyrkede Blomster og Frugter.

Der har tidt været udtalt Forbavselse over,

at R. i de mange Aar førte et saa uvirk-

somt Liv; men hel uvirksom har han ikke

været. For det første syslede han ivrigt

med Kæmpeviserne og med forskellige Sprog-

studier. Han var den første herhjemme, som

beskæftigede sig med Stenografien. Allerede i

1812 udgav han paa Karlholm „Dansk Kort-

skrivning, et enestaaende Heelt, eller første

Trin til et højere Maal, tjenlig for hver, som
kender Retskrivning, og som anvendes paa

Prent og paa flere Sprog end det danske".

Hans Dagbog, som i 18 store Folianter op-

bevares paa det kgl. Bibliothek, er steno-

grafisk ført og derfor utilgængelig for den,

som ikke forstaar denne Skrift; med Tiden

vil vel en Sagkyndig gennemstudere den og
sikkert finde Optegnelser, som kan have

Værdi. Endvidere findes paa det kgl. Bi-

bliothek 7 Breve fra R. til Overkrigskom-

missær Øst (skrevet fra Juni 1827 til April

1831) med biografiske Oplysninger til Østs

„litterære Leksikon"; dette kom rigtignok

ikke længere end til Bogstav B, altsaa ikke

en Gang saa langt som den gi. Doktors

latinske Leksikon i „David Copperfield", der

dog naaede D; men Erslev brugte senere

Rasmussens Oplysninger til sit Forfatter-

Leksikon, saa de kom til Nytte alligevel.

I sin Bog om Kaalund fortæller Nik. Bøgh,
at Kaalund, Schack og Poul Rasmussen
samledes paa Gæstgivergaarden med de unge
Bønder, som de gav Undervisning i Dansk,
Skrivning og Regning, og der lever endnu
Folk i Farum, deriblandt den gamle belæste

Jonas Nielsen, som med Taknemmelighed
mindes alle de gode Bøger, som „Auditø-

ren" laante dem af sin Bogsamling. Men
Poul Rasmussen hørte til de Mennesker, som.

hvad de end udrette, aldrig selv komme
frem, dertil bidrog ogsaa hans uendelige

Beskedenhed. Man tænke blot paa, at han

beder Nyerup om Undskyldning for at have

brugt Ordet „komponere" om sin Sang.

Da Oehlenschlåger benyttede den i sit Skue-

spil „Erik og Abel", tænkte R. slet ikke paa

at nævnes som Komponist.

Et Lyspunkt i hans Tilværelse var Dig-

teren Kaalunds Besøg i Farum. I oven-

nævnte Bog af Nik. Bøgh gengives et Brev

fra Fru Hanne Koch, f. Aagaard, som for-

tæller, hvordan Kaalund fik trukket den gamle

Auditør R. ud „af sin Hule" op i Præste-

gaarden. „I Begyndelsen stod han ogsaa

yderst genert ved Døren og gned sig for-

legent i Hænderne ; men snart kunde man
se ham baade le og smile, noget man tid-

ligere havde troet hørte til det umulige, da

han næsten saa ud som forstenet". Kaalund

fik ham ogsaa til at at sætte en køn Melodi

til sit Digt: „Her i Farums skovomkranste

Eden".

Aarene gik, og Auditøren blev mere og

mere en gammel Særling, som sad bøjet

over sine Bøger og Optegnelser — eller han

gik om i den lange graa Kavaj i sin Have
eller Skoven — altid nynnende, sige de, som
kan huske ham. De daglige Maaltider ind-

tog han paa Kroen, og spillede der om Af-

tenen sin Whist, inden han gik hjem til sin

ensomme Stue. Den gamle Simon Postbud,

som vandrede mellem Farum og Lyngby,

gjorde i sin Fritid „rent hos Auditøren", og

det har næppe været efter Nutidens sani-

tære Fordringer. —
- I Maj 1859 skaffede

Berggreen ham gennem Ministeriet Hall „200
Rdl. af de til Kunsten henlagte Midler", og

saa hændte der noget ualmindeligt paa hans

83-aarige Fødselsdag 29. Oktober 1859.

»Berlingske Tidende«^, som den Gang redi-

geredes af H. P. Holst, bragte paa Bladets

Forside en Artikel med følgende Overskrift

:

„Danmark dejligst Vang og Vænge
Sang du før saa smukt —
Snart Du kan til Hvile trænge,

Snart Dit Lys er slukt.

Dog mens end din Lampe brænder
Her min Tak til dig jeg sender
For Din Sang, som danske Drenge
ville mindes længe."

Med hjærteiige Ord fortaltes endvidere i

Artiklen om den gamle Komponist, der ensom

og glemt levede ude i Farum, og at kun de
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Færreste vidste, det var Iinni., som havde

komponeret den Sang „der haver den Skæbne
den aldrig kan dø, ligesaa lidt som den Fø-

lelse, hvoraf den er udsprungen". (Nogle

Dage efter meldte „Flyveposten" lidt spidst,

at Berlingske vistnok havde Grund til at

formode, at Faa var vidende om hvem, der

havde komponeret Danmark dejligst Vang og

Vænge : men i den literære og musikalske

Verden kendte man godt R. og vidste, hvem
han var).

Auditøren var nu imidlertid bragt ud af

Forglemmelsen, og i Januar 1860 hædredes

han med Ridderkorset*) , men den gamle

Mand blev mere og mere tungsindig, og

den 18. Juli samme Aar fandtes han om
Morgenen død i sin Stue — han havde

hængt sig i Vinduesposten. Dagen før havde

han haft Besøg af en Ungdomsbekendt, og i

det store Lindelysthus i Krohaven havde de

talt sammen om svundne Dage til langt ud

paa Aftenen; saa var Auditøren gaaet hjem

og havde gjort sit Regnskab op. Der for-

tælles, at han med Kridt havde skrevet paa

Bordet: „Mine Synder ere blevne mig for

svære".

En straalende Sommerdag begravedes Poul

Edv. Rasmussen paa Farum Kirkegaard, der

ligger som en stor, smilende Blomsterhave

paa Bakken, hvorfra man ser ud over Sø
og Skov. Auditørens Grav ligger imidlertid

saa stærkt i Skygge af Kirken, at Solens

Straaler ikke rigtig kan naa den, derfor har

den altid set saa mørk og utilgængelig ud

med den sære graa Ligsten bag det lave

Jærngitter. Men den fik sin Plads under

Kirketaarnet, hvorfra Bedeslagene klinge Mor-

gen og Aften, „kalde paa Gammel og paa

Ung, mest dog paa Sjælen træt og tung,

syg for den evige Hvile."

Medens Komponisten levede sit stille, upaa-

agtede Liv i Farum, gik hans Sang sejrende

ud over Landet. Den tryktes altsaa først

i 1814 i „de Udvalgte danske Viser fra

Middelalderen efter Vedel og Peder Syv"
;

*) Naar Berlingske i sin Nekrolog skrev, at

den sidste Glade, den gamle Mand havde, var Rid-

derkorset, som Hans Majestæt gav ham, saa er

dette vist en Fejltagelse; jeg mindes Ira min Barn-

dom i Farum, at det fortaltes, at Auditøren først

nægtede at modtage det.

her er den i D-Dur, skrevet paa eet System
og uden Harmonisering. Den 26. April 1821

blev den sunget ved 1 . Opførelsen af Oehlen-

schlågers Skuespil „Erik og Abel" (af Skue-

spiller Due), „og herefter", siger Berggreen i

sit føromtalte Forord, „udbredte den sig

mere og mere i Folket." Han fortæller, at

de danske i Rom ved festlige Sammenkom-
ster havde udaandet deres Længsel efter

Fædrelandet i disse Toner, og at den danske

Kadetkorvet under Opholdet i Edingburgh blev

hilst i Theatret med denne Melodi.

Men det er dog Berggreen selv, der har

Æren af at bringe den rigtig frem ved at

udgive den i sine Melodier til Fadrelands-

sange 1840 med det varmt skrevne Forord.

I Berggreens Samling indtager den Hæders-

pladsen som Nr. 1, den er transponeret til

C-Dur, er skrevet paa tre Systemer med
Melodien paa øverste System, og desuden har

B. (med Komponistens Billigelse) forandret

den første Tone i 9de Takt, saa at Melodien

stiger en Terz i Stedet for en Secund. —
Og saa kom Fyrrerne! det blev stolte Tider

for den lille Sang, Aar, hvor Nationalfølel-

sen som en mægtig Strømning gik gennem
Folket. Rundt om i Hjemmene samlede For-

ældrene deres Børn ved de gamle taffelformede

Klaverer og lærte dem Fædrelandssange, og

Danmark dejligst Vang og Vænge blev netop

et Udtryk for det danske Folks Minder og for,

hvad det søgte at bevare. Joh. Fibiger for-

tæller i sit „Levned", at den blev sunget af

den store Menneskemængde, som Dagen efter

Casino-Mødet foran Raadhuset afventede

Magistratens Beslutning, „ikke som en Op-

rørssang, som en Salme i den fyldte Kirke

gik den hen over Hovedstadens minderige

Torv, det var en Gang at fornemme, hvad

en Folkesang har at sige — aldrig er den

bleven bedre forstaaet".

I „64" var det en af de Sange, som oftest

hørtes fra Soldaternes Rækker, og en af de faa

nulevende Officerer fra 48— 50*) fortæller, at

ved den store Konge-Revue paa Lerhak Mark
blev den sunget med^Begejstring, og ved Festen

paa Augustenborg Slot 28. Juni 1850 for

General Schleppegrcll blev den — ledsaget af

en ubeskrivelig Jubel — afsunget af Offi-

cereriic. Men aldrig har den dog lydt som
Dagen efter Isted-Slaget paa selve Danne-

*) Oberstl. Willerup.
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virke-Vold, da sang Soldaterne sejrsstolte og

lykkeberuste „Leddet er i Lave"*).

Det lille Ord „i" har forlængst maattet

vige for det oprindelige „af". Sejren og

Lykken synes for en Tid at være flygtede

bort fra vor Have, og ved de moderne

Flygler og opstaaende Klaverer er det, lige-

som Fædrelandssangene ikke rigtig passer.

Men selv om Tiderne skifte, saa vil vi dog

altid elske vore gamle Sange og ikke helt

glemme dem, af hvem vi fik dem i Gave.

Og vi maa lægge en Mindekrans af dej-

lige, straalende friske Blomster paa „Audi-

tøren"s Grav oppe i Skyggen paa Farum

Kirkegaard.

*) Vaupel: Kampen om Sønderjylland.

Auditerens Bolig i Farum.
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RIGSRET
Af Dr. juris Knud Berlin.

Med Tegninger al Gerda Ploug-Sghensen.

Advokaterne.

Hejesteretssagfererne Biilow og Ree.

SAA faldt da omsider efter lange For-

handlinger Rigsrettens Dom mod de

tidligere Ministre J. C. Christensen og Si-

gurd Berg, hvorved den første frifandtes,

medens den sidste idømtes en Bøde af 1000

Kr. i Henhold til Straffelovens § 143 for

at have forsømt sin Tilsynspligt med Hen-

syn til den sjællandske Bondestands Spare-

kasse. Denne danske Rigsretsdom af 17.

Juni 1910, hvorved altsaa virkelig en an-

klaget Minister domfældtes, vil sikkert vække

skyldig Opsigt Verden over — og maaske

ikke mindst indenfor den lærde juridiske

Verden. I alt Fald vil den sikkert blive

citeret og kommenteret i alle fremtidige lærde

Afhandlinger og Doktordisputatser om Mi-

nistrenes Ansvarlighed. Thi det lader sig

ikke nægte, at Spørgsmaalet om Minister-

ansvar for en særlig politisk Statsdomstol

efterhaanden næsten var i Færd med at

blive en „Doctorfrage", et Spørgsmaal, saare

vanskeligt at udrede og interessant i Theo-

rien, men af ringe praktisk Betydning i den

politiske Virkelighed. Allerede den franske

Retsfilosof Benjamin Conslant, der dog selv

var en af de berømteste Forkæmpere

for den retlige Ministeransvarlighed,

havde udtalt de ofte citerede Ord, at

den judicielle Ministeransvarligheds Virk-

ninger viser sig den". .at „Ministrene ofte

vil blive sigtede, ijndertiden anklagede,

sjælden dømte og. næsten ingensinde

straffede".

Og disse Constants lidt ironiske Ord

var jo i Virkeligheden forlængst blevne

til Sandhed. Gaar man de ikke mange

Tilfælde igennem, i hvilke Ministeranklage

ved Rigsret overhovedet har været rejst

omkring i Verden , vil man finde, at

bortset fra Tilfælde, hvor ligefrem grove

Embedsdelikter som Underslæb og Be-

stikkelse forelaa, en Domfældelse kun ganske

undtagelvis har fundet Sted. Skønt utvivlsomt

i mangfoldige Tilfælde Ministre har handlet

mere eller mindre uforsvarligt eller forsømmeligt

og derved voldet Staten Skade, og skønt

ogsaa mange andre Steder end Danmark en

Minister kun kan dømmes for Embedsfor-

seelse ved Rigsret, er det dog kun saare

faa Tilfælde, hvor en Ministeranklage har

været sat i Virksomhed , og endnu langt

færre, hvor den har ført til Domfældelse.

Ser man bort fra de førparlamentariske

Tider i England, hvor Overhuset paa Un-

derhusets Anklage dømte Ministre til Ska-

fottet, foreligger der i sidste Aarhundrede

knapt henimod en Snes Tilfælde af An-

klager mod Ministre for deres Embeds-

førelse, og i de allerfleste Tilfælde blev —
om med Rette eller Urette — Resultatet Fri-

findelse. Dette var jo ogsaa Tilfældet med

vore tre tidligere Rigsretsanklager i 1856 og

1877. Af de ganske enkelte Domfældelser var

— bortset altsaa fra Sager, hvor Bestikkelse

eller Underslæb forelaa — de mest al-

menkendte den franske Rigsretssag mod Karl
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den 1 0. s Ministre, hvor

Domfældelsen sikkert

var retfærdig nok, selv-

om mulig Proceduren,

som de nyeste fran-

ske Undersøgelse gaar

ud paa, formelt var

lovstridig, og den nor-

ske Rigsretssag mod Ministeriet Selmer i 1S84,

der utvivlsomt maa kaldes et politisk Ju-

stitsmord, eftersom Rigsretten, hvoraf Lag-

tingets Medlemmer udgør det langt over-

vejende Flertal, paa Forhaand og med Rigs-

retssagen for Øje, af det anklagende Storting

var fyldt med et sikkert Flertal af Mini-

steriets svorne politiske Modstandere.

Mod den Dom, den danske Rigsret nys

har afsagt, vil ingen upartisk kunne rejse

en lignende Indvending. Man vilde maaske,

da Afgørelsen jo nødvendigvis maatte hvile

paa et Skøn, ikke uden Føje kunne mene, at

Dommen heller ikke vilde have kunnet stemp-

les som uretfærdig, selvom den delvis havde

ført til et noget andet Resultat. Men saa-

ledes som Afgørelsen nu faldt, tør næppe

nogen rent ud underkende de Betragtningers

Rigtighed, der ligger til Grund for Dommen.
Og under alle Omstændigheder tør ingen for

Alvor drage Domstolens Upartiskhed i Tvivl.

Under den aarelange Kamp mellem Landsting

og Folketing kunde man vel med Føje be-

Domm^rnj :

Fra venstre til hejre i øver-
ste Række: Landstingsmæn-
dene Holger Petersen, J. P.

Nordby, N. K.Johansen, C. C.
Andersen, Lehnsgreve Mo-
gens Fri.js, Lehnsgreve C. J.

F. Ahlefeldt Laurvrgen, Heje-
sterotsassessor O. P. C. Faur-
holt.

Nederste Række: Lands-
tingsmændene N. Hansen,
Jerg. Petersen, H. C. Steffen-

sen og Tolderlund.

tragte den dasiddende Rigsret som ikke upar-

tisk, da den til Hælvten bestod af Lands-

tingsmænd, der havde været Landstingsmini-

steriets svorne Tilhængere under hele Kam-

pen, hvorhos tilmed en stor Del af Højeste-

retsdommerne var sigtede og udnævnte af

samme Ministeriums længe siddende Justits-

minister. Nu derimod kunde man , naar

man overhovedet vilde gaa til en særlig ju-

Dc Anklagede
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Dommerne

:

Fra venstre til hejre: Rigs-

rettens Formand, Hojesterets-

justitiarius N. Lassen (staa-

ende), Højesteretsassessorerne

G. A. Jensen, Evaldsen, Lar-

sen, Hvidt og Griiner.

ridisk-politisk Domstol, næppe finde en Rigs-

ret gunstigere skikket til upartisk Dom end

den nuværende, idet ingen Strid i Øjeblikket

staar mellem Landsting og Folketing, og de

af Landstinget valgte Rigsretsdommere yder-

ligere vælges ved Forholdstalsvalg.

Selve den faldne Rigsretsdom skal derfor

ikke her kritiseres. Rigsretten er efter vor

Forfatnings Ord den højeste retlige og po-

litiske Domstol, hvor det drejer sig om An-

klage mod Ministrene for deres Embedsfø-

relse. Og naar der i Henhold til den

skrevne Grundlovs Ord er appelleret til

denne Domstol, og Rigsretten har afsagt sin

Kendelse, bør denne, især naar ingen kan

kaste mindste Anklage for Partiskhed mod

Dommerne, loyalt og fuldtud anerkendes som

endelig Dom i Sagen. Hvad politiske Føl-

ger den bør have, er ganske vist ikke af-

gjort ved Dommen, iigesom Benaadnings-

retten i Rigsretssager er overladt til Kongen

og Folketinget, saaledes tilkommer ogsaa Af-

gørelsen af Dommens politiske Følger en

anden Myndighed end Rigsret-

ten selv, nemlig de politiske

Myndigheder. Men vilde man

i Befolkningen, efter at nu

en Gang Rigsretten har talt,

fra alle Sider falde til Ro ved

Dommen som det endelige Punktum for

den sørgelige Albertikatastrofe, og vilde

man betragte, hvad ikke blot enkelte ledende

Mænd, men ogsaa mange andre under denne

Skammens Tid for Danmark har forbrudt

ved Blindhed og Mangel paa Mod og Vilje

til at gribe ind i rette Tid, som sonet ved

Dommen, da vilde den ikke være afsagt for-

gæves. Og vilde det aabenbart altfor let-

troende, for lidt prøvende danske Folk af

Dommen uddrage en nyttig Lære om skær-

pet politisk Ansvar og større Vagtsomhed

ogsaa overfor Folkets egne til Magtens høje-

ste Tinde hævede politiske Førere, vilde Lan-

det som Helhed sikkert kunne drage Gavn

deraf. Men omvendt, skulde det vise sig,

at Dommen aldeles ikke skulde formaa at

tilvejebringe den Fred i denne Sag, som

Landet saa haardt trænger til, skulde den

tvertimod kun blive benyttet i Partiøjemed

for at hvirvle nyt Støv op og rejse ny

Kamp, om Ansvaret for Albertiskammen, da

vilde man ganske vist med Føje kunne
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spørge, om ikke hellere Anklagen og Dom-

men helt burde have været sparet.

Men et andet og i Længden langt væ-

sentligere Spørgsmaal rejser sig her og kræver

Svar. Nemlig dette: Skal der deri, at Rigs-

retssag nu er bleven rejst under tilsynela-

dende indførte parlanientariske Tilstande, ligge

en principiel Anerkendelse af, at den højeste

Dom over Ministres; Styrelse ikke ligger hos

Folket selv, men hos en særlig konstrueret

juridisk-politisk Domstol? Skal denne Opfat-

telse, der jo særlig blev hævdet med Styrke

fra Højres Side under Kampen mod Parla-

mentarismen — og ingen kan derfor f. s. v.

laste Højre for, at det har paakaldt Rigsret-

tens Afgørelse — anses som kuldlyst, efter

at Rigsretssag er rejst af det radikale Ven-

stre og Socialdemokraterne i Forening med

Højre, og Dommen er fældet? Eller vil man fra

alle Sider, maaske ogsaa fra deres, der rejste

Anklagen, betragte den faldne Rigsretsdom som

et Undtagelsestilfælde, som ikke paa nogen

Maade skal tjene som Præcedens og ændre

den parlamentariske Opfattelse, at den højeste

Dom i politiske Spørgsmaal naturligt maa

ligge hos de øverste politiske Myndigheder,

Rigsdagen og Vælgerne samt Landets offent-

lige Mening?

Det bør her erindres, at Grundlovens

Ord utvivlsomt mest taler for den Op-

fattelse, der med saa stor Konsekvens

er gennemført i Professor Matzens Stats-

ret, at Rigsretten er den højeste Domstol i

alle Spørgsmaal om Ministres Embedsansvar

og for saa vidt i Grunden en politisk Ho-

vedhjørnesten i vor hele Forfatningsbygning.

Grundlovens §§ 14 og 69 henlægger jo klar-

ligt alle Spørgsmaal om Ministrenes Ansvar

for deres Embedsførelse til den af Højeste-

rets Medlemmer og valgte Landstingsdommere

sammensatte Rigsret. Men ganske uden Hen-

syn til disse vor Grundlovs og andre Grund-

loves skrevne Ret har den Opfattelse banet

sig Vej med Parlamentarismens Anerkendelse

som uskreven Ret , baade herhjemme og

andre Steder, at den højeste politiske Dom er

Landets, er Vælgernes egen Dom. Og i de

allerfleste Lande er derfor Tiltalen for Rigsret

blevet staaende tilbage som en Fortidsinstitu-

tion, ingen under normale Forhold let tænker

paa at gøre Brug af, og hvor ingen i Vir-

keligheden længere ønsker at lægge det po-

litiske Tyngdepunkt.

Og det interessante er, at den Gang vor

Forfatning blev givet, havde denne sidste

Opfattelse i Virkeligheden allerede ganske

sejret i det Land, hvorfra alle moderne For-

fatningstanker er hentede, nemlig England.

Og naar man dog optog Rigsretinstitutionen

i sin hele Skarphed i Junigrundloven og der-

efter i vore følgende Forfatninger, har det

utvivlsomt sin Forklaring i, at man hentede

sit Forfatningsmønster ikke direkte fra Eng-

land , men over Frankrig og Belgien , hvor

engelsk Ret var efterlignet, uden at man

klart forstod, hvad der var Kærnen og hvad

der nærmest kun var Fortidslevninger og hi-

storiske Reminiscenser i den engelske For-

fatning.

I England var Ministeranklage for den en-

gelske Rigsret (Overhuset) nemlig allerede

forlængst forældet, da vi fik vor første

Grundlov i 1849. Den sidste Ministeran-

klage fandt i England Sted i 1S05, og

det var vel at mærke for grov Embedsfor-

brydelse (Underslæb). I gamle Dage — før

Parlamentarismens Tid — forefaldt vel oftere

Ministerprocesser i England. Thi saalænge

det var Kongen, der frit udnævnte Ministrene

uden at spørge Parlamentet, og disse alene

gik Kongens Ærinde, havde Underhuset, naar

det ikke vilde skride til ligefrem Revolu-

tion og gøre Kongen selv et Hoved kortere,

intet andet Middel til at blive af med en

Minister end ved at anklage ham og mulig

faa ham dømt af Overhuset. Men efterhaan-

den som Parlamentarismen trængte igennem

og Parlamentets Magt steg, saaledes at Mi-
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nistrene af sig selv bad om Atsked, naar de

fik Flertallet imod sig i Underhuset, uden at

vente paa Dom og Straf, blev Ministeran-

klager praktisk overflødige og gik derfor af

Brug. Naar Underhuset selv kunde styrte

Ministrene ved et Mistillidsvotum , faldt det

ikke længere nogen ind at overlade Dommen

til Overhuset, der saa tidt var Kronens

Støtte og Underhusets svorne Modstander. I

England er derfor en Ministeranklage for-

længst umulig overfor en siddende Minister,

thi han sidder kun saa længe, han har Un-

derhusets Tillid eller dette ikke styrter ham.

Og at rejse Rigsretsanklage mod styrtede Mi-

nistre stemmer heller ikke med engelsk par-

lamentarisk Opfattelse, fordi en saadan An-

klage altfor let vilde bære Præg af politisk

Hævn, som rejst af politiske Fjender mod

.en endnu farlig politisk Modstander.

Denne Udvikling var allerede afsluttet i

England, den Gang det franske konstitutio-

nelle Charte af 1814 udstedtes, der blev

Mønsteret for de fleste senere Forfatninger

paa Fastlandet. Men dette var Chartets For-

fattere ikke klar over. De fandt, at der

blandt mange andre statsretlige Instituter i

England ogsaa var et , der gik ud paa Mi-

nisteranklage (impeachement), rejst af Under-

huset for Overhuset, og de efterlignede da

dette Institut uden at se, at det i England

allerede i det væsentlige havde udspillet sin

Rolle. Men de efterlignede det tilmed ganske

overfladisk. De opstillede en særlig Minister-

ansvarlighed, de lod ikke blot Ministeran-

klagen udgaa fra Underhuset, men de gjorde

ogsaa Førstekammeret til Rigsret, fordi det

franske Pairskammer ligesom det engelske

Overhus bestod alene af arvelige og livs-

varige Medlemmer, og de krævede endelig en

særlig Ministeransvarlighedslov indført for Mi-

nistre. Men alt dette var i Virkeligheden en

fuldstændig Misforstaaelse af det engelske

System, som det øvedes den Gang Minister-

anklage endnu ikke var forældet i England.

For det første kender England ikke og

har aldrig kendt nogen særlig Ministeran-

svarlighed, forskellig fra den almindelige Em-

bedsmands Ansvarlighed , og dette simpelt

hen, fordi engelsk Ret aldrig har udformet

noget særligt Begreb om Ministre, forskelligt

fra andre høje Statsembedsmænd. Naar Mi-

nistrene i England anklagedes for Overhuset,

var det derfor kun som Mænd, livis For-

brydelser var farlige for Staten. Og en

Reminiscens af denne gamle engelske Regel

er det sikkert, naar det endnu i vor Grund-

lovs § 69 som i adskillige andre Forfatnin-

ger hedder, at Kongen med Folketingets

Samtykke for Rigsretten kan lade ogsaa

andre tiltale for F'orbrydelser, som han finder

særdeles farlige for Staten.

Og naar disse farlige Statsforbrydere skulde

tiltales for Overhuset, har det sin simple hi-

storiske Forklaring deri, at Overhuset altid

har været og i Principet endnu, selv

om det nu nærmest kun er i Formen,

stadig er Englands almindelige Højesteret,

saavel i civile som i kriminelle Sager,

hvor slig Appel overhovedet er mulig. Og

naar denne Haupt- und Staats-Action allerede

i første Instans henskødes til Afgørelse af

Overhuset, da laa det yderligere i, at saa

længe de almindelige Dommere alle frit kunne

afsættes af Kongen — dette varede ved lige

til Aet of settlement af 1701 — , var der ingen

anden almindelig Domstol, som Underhuset

med nogenlunde Tryghed kunde henvende

sig til, naar det drejede sig om Sag imod

Kronens Ministre og derigennem ofte i Vir-

kelighed mod Kronen selv, hvis Redskaber

Ministrene blot havde været.

Endelig fulgte det af Overhusets Stilling

som almindelig Domstol, der som alle en-

gelske Domstole var vant til at udfylde

Lovgivningens Huller med selvstændige Præ-

judikater, at ingen udtømmende Ministeran-

svarlighedslov var nødvendig i England, for

at Dommen kunde ramme, hvem den fandt

strafskyldig, ligesom det jo ogsaa af Mini-

strenes Stilling som lig andre høje Embeds-
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mænds maatte følge, at deres Embedspligter

var de almindelige Embedsmandspligter: at

udføre alle Statens Sager til Gavn for

Staten, saa at en udtømmende Opregning af

dissp Pligter hverken var mulig eller nød-

vendig eller maaske engang hensigtsmæssig.

Alt dette misforstod de franske Efterlig-

nere. I Stedet for klart at indse, at Mini-

strene ligesom andre høje Embedsmænd kun

blev ansvarlige for deres egne Handlinger

og Forsømmelser, konstruerede de en egen

Ansvarlighed for Ministrene som dem, der

skulde bøde for den uansvarlige Suveræns

Handlinger, hvem Loven ikke kunde ramme.

Og de gjorde det alene af arvelige og livs-

varige Pairer bestaaende Pairskammer til

Domstol over Ministrene, skønt dette Kam-

mer aldeles ikke egnede sig dertil. Og i

stiltiende Erkendelse af, at det ikke kunde

betroes disse ganske uegnede Dommere efter

frit Skøn at udmaale Straffen over de an-

klagede Ministre, fordrede de derhos, at en

særlig Ministeransvarlighedslov udtømmende

skulde afpæle og opregne alle de Delikter,

en Minister kunde gøre sig skyldig i og

straffes for, hvad naturligvis er en ganske

uløselig Opgave.

At den franske konstitutionelle Theori, hvis

Førstemænd bærer Navne som Montesquieu

og Benjamin Constant, kunde gøre sig skyl-

Kra Vidneførselen

:

Oberstløjtnant Levinsen og

Departementschef Dahl.

dig i disse Misforstaaelser, har sin P'orkla-

ring i, at Englands væsentlig uskrevne For-

fatning med sine mange Fiktioner og histo-

riske Reminiscenser alle Dage har været

saare vanskelig at trænge ind i, samt i, at det

parlamentariske System endnu ikke endeligt

var slaaet igennem i England i 1814, da

det franske konstitutionelle Charte udstedtes.

Men det blev netop dette franske Charte af

1814 og det følgende af 1830, baade fordi

det var en skreven Forfatning, let at af-

skrive for Konstitutionsmagerne i andre

Lande, og fordi Frankrig overhovedet den

Gang var det toneangivende Land for alle

Datidens Politikere, der direkte eller igennem

den belgiske Forfatning som Mellemled blev

Mønsteret for de fleste andre evropæiske

Staters Forfatninger. Derfor trængte det

franske Ministeransvarlighedsbegreb med den

særlige Statsdomstol for Ministre og Kravet

om en særlig Ministeransvarlighedslov ind i

de fleste andre Landes Forfatninger, hvor

man enten optog de franske Bestemmelser

mer eller mindre ordret eller efter Evne søgte

at læmpe dem efter Landets særlige Behov,

uden at man fandt Lejlighed til at sammen-

ligne dem med og revidere dem efter Eng-

lands virkelige Ret. Og med Tilslutning til

disse Ministeransvarlighedsbestemmelser i For-

fatningen tog Videnskaben derefter fat og

søgte at udforme en særlig Ministeransvar-

lighed forskellig fra den moralske og parla-

mentariske, hvis Forum er Rigsdagen eller

Kamrene, en Ministeransvarlighed, hvis rette

Navn det har været vanskeligt at blive enig

om, idet den snart kaldes en juridisk, snart

en judiciel, snart en politisk, snart en stats-

retlig, snart en disciplinær og snart en sær-

egen strafretlig Ansvarlighed.

Men ganske uanset denne Overførelse af

det franske Ministeransvarlighedsbegreb fort-

sattes den fra England udgaaede parlamen-

tariske Udvikling, der som politisk Konse-

kvens har, at formelig Tiltale for Ministrene

ved en særlig Statsdomstol til Embedsforta-
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Fra Vidneforselen.

Fra venstre til hejre: Statsgældsdirektor Andersen, Sparekasseinspektør Bisgaard, Grosserer Eskild Salomon,

Kabinetssekretær Krieger, Redaktor Witzansky, Greve Råben Levetzau, Amtmand Ammentorp,

Nationalbankdirektor Strom.

belse og Straf ikke er nødvendig for at faa

dem til at vige, idet et Mistillidsvotum af

Kamrene er tilstrækkeligt dertil, og at derfor

Rigsretstiltalen i politisk Betydning ganske

blegner ved Siden af den politiske parlamen-

tariske Aktion og lidt efter lidt stille gaar ud

af Brug ved Siden af denne, selv om For-

fatningsparagraferne om Ministeransvarlig-

heden paa Papiret bliver staaende urørte i

Forfatningen. Ikke blot er som sagt retlig

Ministeranklage forlængst forældet i England

selv. Men i ny-engelske Lande, f. Eks. i

den australske Helstatsforfatning, er man

gaaet videre og har ganske strøget den sær-

lige Ministeransvarlighed, saaledes at man

nøjes med det parlamentariske Ansvar og

det almindelige Strafansvar for Embeds-

mænds Forbrydelser. Heller ikke i et ikke

parlamentarisk Land som det tyske Rige har

man anset det fornødent at opstille særlige

Ministeransvarlighedsregler, og for saa vidt

Rigskansleren og de andre Rigsministre fak-

tisk engang med Tiden maatte blive parla-

mentarisk ansvarlige overfor Rigsdagen, vilde

man sikkert ogsaa i Tyskland føle sig mer

end tilfreds dermed. Men ogsaa i de andre

Fastlandsstater, hvor Parlamentarismen er

trængt igennem, er Reglerne om det retlige

Ministeransvar for den særlige Statsdomstol

næsten allevegne faktisk gaaede ud af Brug

ved Siden af det parlamentariske Ansvar for

Kamrene. Det er derfor ogsaa betegnende,

at de faa Tilfælde af gennemførte Minister-

anklager, der kan paavises, næsten alle skri-

ver sig fra Tidsrum, da Parlamentarismen

endnu ikke var herskende Statsskik i ved-

kommende Land. Saaledes var jo f. Eks.

Aktionen i Frankrig mod Karl d. 10. s Mi-

nistre i 1830 et Efterspil til den mod Mi-

nisteriet Polignacs Forfatningsbrud rettede

Julirevolution, og den norske Rigsretssag

mod det unionsvenlige Ministerium Selmer i

1884 var i Virkeligheden kun et Led i Kam-

pen for Indførelsen af Parlamentarismen i

Norge og som saadant tillige et Forspil til

Norges revolutionære Løsrivelse fra Sverige i

1905.

Det Spørgsmaai, der har videre gaaende

statsretlig Interesse efter Rigsretsdommen af

17. Juni 1910, er da dette, om der i denne

Genoptagelse af Rigsretsaktionen efter lang
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Fra 'lilhererpladserne

:

Fruerne Sigurd Barg og

Marie Lassen.

TidsHvileskal

ses et Brud

paa den parla-

mentariske

Udvikling,

Danmark og-

saa nu siden

1901 øjensyn-

lig erindepaa,

hvorefter

Tyngdepunk-

tet med Hen-

syn til Mini-

strenes Em-

bedsansvar

ligger hos den

offentlige Mening og Rigsdagen og ikke hos

Rigsretten. Dette er dog næppe fra nogen Side

Hensigten. Den sidste Rigsretssag maa sik-

kert ses som et enestaaende Undtagelsestil-

fælde affødt af en opreven Sindsstemning

hos et Folk, hvem en Landsulykke ramte,

der i al sin Frygtelighed kom bag paa alle,

selv paa dem, der i Tide øjnede Myndig-

hedsmisbrug og Vilkaarlighed og advarede

derimod. Thi man vil sikkert ved roligere

Eftertanke ikke ønske indført en ny Praksis,

hvorefter Spørgsmaalet om det mer eller

mindre uforsvarlige i en Ministers Embeds-

førelse, f. Eks. en Konsejlspræsidents Op-

tagelse i Ministeriet af mindre vel anskrevne

eller uegnede Ministre, skulde drages bort

fra sit naturlige P'orum, Rigsdagen og den

offentlige Mening, og føres frem til Aktion

for Rigsretten.

Men Spørgsmaalet bliver yderligere, da en

mere omfattende Grundlovsrevision jo dog

engang før eller senere maa komme, om

Rigsretsinstitutionen overhovedet bør bevares,

om end kun som en Nødstilflugt i over-

ordentlige Tilfælde, eller om man ikke hellere

ved en paakommende Grundlovsrevision bør

tage Skridtet helt ud og overlade Ministrenes

politiske Ansvar alene til de politiske Myn-

digheder, medens til Gengæld det rent straffe-

580

retlige Ansvar for egentlige Embedsforbry-

delser henlægges til de almindelige Dom-

stole eller den almindelige øverste Domstol i

Landet.

Imod den sidste Ordning, der altsaa fak-

tisk er indført i flere Lande, ligesom Udvik-

lingen de fleste Steder tenderer mod denne

Ordnmg, kan ganske vist gøres gældende, at

Ministrene da enten kun — og naturligvis

kun som afgaaede Ministre — vil kunne

ifalde Straf for Domstolene i Tilfælde af

grovere Embedsforbrydelser som Underslæb

eller Bestikkelser, hvor Strafskylden vil være

let at konstatere for almindelige Straffedom-

stole, eller at fhv. Ministre, hvis Anklage

skulde sættes i Gang imod dem af en poli-

tisk fjendtligt sindet Regering for mere om-

tvistelige Embedsforseelser, vil savne den

særlige Garanti for upartisk Dom, som en

særlig sammensat Rigsret frembyder. Men

ingen af disse Indvendinger synes dog af-

gørende. Thi selv om blot forsømmelig,

uduelig eller i anden Henseende uforsvarlig

Embedsførelse fra en Ministers Side ikke

føres frem til Aktion ved en egentlig Dom-

stol, vil den ikke behøve at gaa Straf forbi

:

den offentlige Menings Dom, der pludselig

fejer et Ministerium bort fra Roret, eller

Vælgernes Dom, der pludselig og uigenkalde-

ligt vender Ministeriet Ryggen, vil kunne

være en nok saa frygtelig Straf som en af

en Domstol ikendt Bøde, og kun naar den

offentlige Menings Dom falder sammen med

den juridiske Domstols, faar denne overhovedet

nogen varig Betydning. Og omvendt vilde en

Anklage af blot politiske Motiver ofte snarest

finde et sikrere Værn hos de almindelige

Domstole end hos en tildels af politiske

P^lementer sammensat Rigsret — det forud-

sættes forøvrigt, at vi engang naar til den

offentlige og mundtlige Domsforhandling og

umiddelbare Bevisførelse, som Retsreformen

skal give, og som er indført ved den gæl-

dende Rigsrctsprocedure.

Men dernæst er der forskellige Betragt-
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ninger, der formentlig taler for at opgive

Forsøget paa at føre et særligt Rigsrets-

Ansvarlighedssystem med over i en ændret

Forfatning, naar Tiden for en saadan maatte

komme. For det første er det en næsten

uløselig Opgave at finde en alsidig tilfreds-

stillende Form for den Rigsret, der skulde

forene Sagkundskab og Upartiskhed i uad-

skillelig Forening. Den brogede Række af

famlende Forsøg paa at konstruere den

ideale Rigsret, som de forskellige Forfat-

ningers Rigsretsbestemmelser frembyder, enten

man har taget Overhuset alene eller den al-

mindelige Højesteret alene eller begge til-

sammen eller et Udvalg af begge eller Mænd

hentede udefra o. s. v., viser det klarligt.

Og desværre, de F'orfattere, der har let nok

ved at se de tidligere Forslags Mangler, har

ulige vanskeligere ved selv at udtænke noget

bedre, hvad der f. Ex. ogsaa gælder C. V.

Nyholm, der bryder Staven over alle tidligere

udtænkte Ordninger*), men hvis eget Forslag

med Dommere valgte alene for et Aar ad

Gangen, altsaa praktisk, da en Rigsretsaktion

jo forberedes rum Tid i Forvejen, valgte

med den enkelte Sag for Øje, synes næsten

uheldigere end noget tidligere. Og selv om

en Rigsret i det enkelte Tilfælde maa siges

at være ikke uheldigt sammensat — det

gælder, som nævnt, i Øje-

blikket sikkert om den

danske Rigsret — , vil

det Tilfælde let kunde

indtræffe, f. Ex. hvis en

Forfatningskamp igen

maatte opkomme mellem

Folketing og Landsting,

hvor i hvert Fald et stort

Antal af Dommerne ikke

vilde kunne være upar-

tiske Dommere. Men al-

lerede Skæret af Partisk-

hed vil kunne berøve Domstolen enhver mo-

ralsk Indflydelse og gøre dens Domme gan-

ske virkningsløse.

Men dernæst lader det sig ikke skjule, at

en politisk Rigsretsanklage rejst af poli-

tiske Grupper mod politiske Modstandere

altfor let kan skyldes urene politiske Mo-

tiver for, selv om Anklagen ikke har Ud-

sigt til at føre til Maalet, dog at prøve

Chancen og midlertidigt svække Modstan-

derens Angrebsevne, ligesom ogsaa poli-

tisk Had og Hævnfølelse vil kunne søge en

Tilfredsstillelse ved at se de fordums Magt-

havere slæbes til Anklagebænken. Det er

saadanne Betragtninger, der som anført, har

bevirket, at Rigsretsanklage mod styrtede

Ministre i et politisk besindigt Land som

England forlængst anses som en Umulighed

og i alt Fald sikkert kun vilde kunne

tænkes, hvor ganske uomtvistelige grove

Embedsforbrydelser maatte komme for Dagen.

Men dertil kommer endelig, hvad der i

alt Fald fra et demokratisk Synspunkt maa

anses for en Ulempe, at Afgørelsen i vigtige

politiske Spørgsmaal vil kunne biive flyttet

fra de egentlige politiske Myndigheder, Rigs-

dagen og Vælgerne, til et mere eller mindre

bureaukratisk Kollegium, hvis Dom ingen-

lunde altid vil kunne anses som den politisk

*) Se Gads Magasin for

Februar 1910 S. 270 flg.

Fra Tilhørerpladserne:

Fru Professorinde Matzen,' Etatsraad Hammerich, Folketingsmand Neergaard,

Professor EUinger.
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sundeste. Som allerede Tschcnn'ng har ud-

talt: „Xaar Rigsret og Retsforfølgelse drages

i Forgrunden, gøres den juridiske Ansvarlig-

hed til den vigtigste paa den parlamentariskes

Bekostning. Magten tages fra den folkelige

Side af det repræsentative Regeringsmaskineri

Og gives til den bureaukratiske. Folkeind-

flydelsen svækkes, de lovlærde Korporationer

forøges". Ud fra disse Betragtninger fandt

Tscherning det med Rette ikke blot unød-

vendigt, men endog uheldigt at tilvejebringe

en særlig Ministeransvarlighedslov*), hvad

man da ogsaa i de fleste Lande forlængst

har opgivet trods det obligate Bud i

*) Nørrejysk Tidende for 1873, Nr. 90.

Forfatningerne om en saadan Lovs Udste-

delse.

Og i hvert Fald under det parlamentariske

Sj'^stem, hvor det er Kamrene og Vælgerne,

der er den afgørende politiske Magt i Staten,

vil en Divergens mellem Rigsretten og Landet

i et vigtigt politisk Spørgsmaal let kunde føre

til en oprivende Konflikt, hvor dog Folkets

Dom tilsidst vil blive den stærkeste.

Men hvad man end vil mene om dette

Fremtidsspørgsmaal, som den sidste Rigsrets-

dom har givet Anledning til at opkaste, ét

tør dog vel de fleste være enige om at ønske:

at der ikke for uoverskuelige Tider maa blive

Lejlighed for den danske Rigsret til paany at

træde i Virksomhed.

Dommen oplæses.
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INTERNATIONALE SEJLSPORTSRAMPE

Å PROPOS »ENTONNER-POKALEN«

Af H. BOESGAARD.

Hf VIS man et

Øjeblik skulde

være bleven stiv i

Nakken af at kigge

efter de yderst in-

teressante og højst

ufuldkomne Luft-

sejlere, burde man

skifte Stilling og

finde Hvile ved at se ud over de blaa Bølger

og følge de Sejl, som endnu gaar der. Og sy-

nes man engang, at Eksplosionssmældene og

den „fri Udblæsning"s Larm gør ondt i

Øret, og at man begynder at blive en Smule

træt af at høre om Luftens Helte og Rekor-

der og bebudede og opgivne mere eller min-

dre epokegørende Flyvninger, ja saa vil man

ogsaa ude paa Havene, Verden rundt, kunne

finde Forteeiser egnede til at fængsle Sports-

Interessen.

Det er nemlig en Kendsgerning, at Sejl-

sporten endnu ikke er aflivet. Den lever

ikke lige godt overalt, og man funderer da

paa, hvad der kan være Skyld i, at den

ikke vil trives. En udmærket udenlandsk

Kollega har nylig sagt, at en Hovedgrund til

den manglende Interesse for Sejlsport var, at

den havde en daarlig Presse. Det er mu-

ligt, og det kan næppe heller bestrides,

at de ledende indenfor denne Sport som Re-

gel viser ophøjet Ligegyldighed for dette:

gennem Pressen at vinde Befolkningens In-

teresse. En Hovedgrund er maaske ogsaa

„Motorismen"s Sejrsgang; men det er dog

paaviseligt, at Sejlsporten ogsaa gennem Mo-

iorvæsenet har erhvervet Proselyter. Og saa

kunde der jo nævnes „daarlige Tider", maa-

ske ogsaa hist og her stiv Formalisme, der

ikke vil se udover en højstegen Næsetip og

stirrer sig blind paa Paragrafer og Regler.

Det er ogsaa muligt, at Sejlsporten enkelte

Steder plages værre af det personlige Kævls

Svamp end andre Idrætsgrene. Men nu

har det i mere end 30 Aar været sagt, at

Sejlsporten var døende — og den lever

endnu, og den vil trods alt blive ved at

leve og en rum Tid endnu som den ædleste,

rigest nuancerede og — rent malerisk set

— smukkeste Idræt.

— — Se nu for nylig udkæmpedes nede

paa Fjorden ved Kiel, hvor den oprindelig

noget kunstigt fremdrevne Sejlsportsinteresse

har fundet ypperlige Vækstbetingelser, en

Kamp mellem mange Nationer. Apparatet

var for saa vidt ikke særlig imponerende,

som de Baade, der har udkæmpet Dysten,

ikke er store: de hører til den internationale

6 Meter-Klasse, er Fartøjer paa henved en

Snes Fods Vandlinjelængde og kan frem-

stilles for en 4 — 6000 Kroner. Der kæm-

pedes om en Vandrepræmie, som ikke er af

svimlende Værdi, selve den populære Beteg-

nelse „Entonnerpokalen" viser, at det hele i

Penges Værd og maalt efter Tonnage er ret

beskedent. Men Aar efter Aar har Kam-

pen om denne Pokal, deri 1898 blev udsat

af „Cercle de la Voile de Paris", kaldt Del-

tagere frem fra forskellige Lande, indtil vi

i Aar har set 7 Nationers Farver indenfor

Ringen. Og den sportslige Indsats er ganske

overordentlig betydelig; for de fleste Landes

Vedkommende er Forsvarere og Udfordrere

valgt efter forudgaaende Konkurrencer mel-

lem mange, for Anledningen fremstillede

Baade. Og de Folk, der har sejlet disse,

er ubestrideligt Eliten af de respektive Lan-

des udøvende Sejlsportsmænd. Saavel Ma-

teriel som Personel er det bedst mulige —
saa absolut A Nummer I. Man har da Lov

. til at spørge, om der indenfor nogen anden
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Idræt faktisk

udelukkende for

selve Kampens

og Ærens Skyld

— thi en „evig"

Vauihrpræmie

til et Par Tu-

sinde Kroner er

lidet bevendt

som pengeligt

„Aktiv" — ud-

foldes saa me-

genAnstrængel-

se, ydes saa stor

personlig Ind-

sats?

Der berettes

adskillige Træk,

som er beteg-

nende for den-

ne individuelle

Gaaen-op i Fo-

retagendet. Fø-

reren af den ene

6 Meters Baad „Aster", som maaske kunde have bevaret

Entonner-Pokalen for Tyskland.

Baad, en videnskabelig uddannet Ingeniør, af

sit Lands upper ten, tilbringer sin Nat mellem

Kampene med egenhændig at sy et nyt For-

sejl, da han efter den første Sejlads ser, at hans

Baad med det forhaandenværende ikke fuldt

kommer til sin Ret. Den engelske Baads

Besætning medfører til Kiel ikke færre end

et Dusin forskellige Master til at skifte med.

En anden Ejer gaar Vinteren igennem med

Baadens Blokke i sin Lomme for, ved sta-

dig at føle paa dem, at komme til Erken-

delse af, om de nu ogsaa er de bedst tæn-

kelige, o. s. fr.

Men skal her fortælles lidt udførligere

om Entonner Pokalen, lad os da begynde

med en Smule Historie:

Den ovenfor nævnte parisiske Sejlklub ud-

satte oprindelig Præmien for Baade paa 1

Ton, men da den internationale Sejlsports-

Sammenslutning blev dannet, bestemtes det,

at 6 Meter-Klassen skulde sejle om den.

Enhver Nation

kan deltage i

Kampene; Baa-

dene behøver

ikke at være

byggede i det

Land, de repræ-

senterer. Besæt-

ningerne behø-

ver ejheller at

være Borgere i

paagældende

Land, men de

skal alle være

Amatører. En

Baad skal for

at vinde Poka-

len sejre i 3 af

de udskrevne

Sejladser.

I 1899, da

der paa Seinen

ved Meulan før-

ste Gang sejle-

des om Pokalen, sejrede den franske Baad

„Belouga" over den engelske „Vectis". I

1900 sejrede den franske „Sidi Fekkar"

over den engelske „Scotia" — Navnene

er ganske karakteristiske, med en Anelse

af storpolitisk Klang, hvorfor de an-

føres her. I 1901 sejrede den engelske

„Scotia II." over den franske „Sequana" og

den italienske „Dai Dai". I 1902 sejrede

den engelske „Scotia III." (ved Seaview i

England) over den franske „l'Auguste". I

1903 erobrede Frankrig Pokalen tilbage ved

„Chocolat"s Sejr over den engelske „Iris".

I 1906 forsvarede den franske „Fcu Foliet"

den heldigt mod den tyske „N. R. V.", men

i 1907 erobrede den tyske „Onkel Adolph"

den efter en Kamp med den franske „Yvonne",

den engelske „Hinemoa" , den belgiske

„Princesse Marie José" og den spanske

„Sogalinda". Og nu sad den godt fast i

Kiel, forsvaret af den drevne, i de lokale
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Den danske Udfordrer til Kampene om Entonner-Pokalen „Albatros".

Vind- Og Farvandsforhold yderst forfarne Englænderne og Franskmændene byggede en

Sejlsportsmand Friedrich Kirsten, med den Række Udvalgsbaade, mellem hvilke der sej-

udmærkede Hamborger-Konstruktør W. v. ledes mange, omhyggeligt kontrollerede,

Hachis Baade. I 1908 besejrede Norddeut- Prøvesejladser; Sverige gjorde det samme i

scher Regatta-Vereins Repræsentant „Wind- noget mindre Stil, og Norge sendte sin kon-

spiel XI" den franske „Boule de Neige", gelige Sejlforenings nybyggede Bortlodnings-

den belgiske „Nino" og den danske — af baad „Ola", tegnet, bygget og sejlet af den

Hr. Valdemar Nielsen sejlede, af Hr. Werner udmærkede Konstruktør og alsidige Sports-

Hansen konstruerede — „Kimono". Ifjor mand, Ingeniør Johan Anker. Tyskerne

havde Tyskland et tilsvarende Held, idet den

tyske Forsvarer „Windspiel XII" i 4 Sej-

ladser indkom som Xr. 1 , medens den

danske „Albatros" — med den samme

Mand ved Roret og tegnet af samme Kon-

struktør som „Kimono" — sejrede i én

Sejlads ; de øvrige Deltagere i Kampen var

den svenske „Elga" og den franske „Trilby".

I Aar har denne Sejlsports-Trofæ været

mere eftertragtet end nogensinde tilforn.

byggede tre Baade — og valgte ikke den,

der i det almindelige Omdømme ansaas for

den bedste, men den, der havde arvet det

berømte „Windspiel "-Navn, og som ved

nogle ikke helt fyldestgørende Prøvesejladser

havde vist sig som den hurtigste i ganske

let Brise. Danmark lod, som eneste Land,

staa til med Baaden fra ifjor, „Albatros",

som ifølge sin Konstruktion og efter Erfa-

ringerne fra de foregaaende Kampe var Gen-

Som nye Bejlere meldte sig Holland, Norge nemsnitsbaaden, allround rigtig god, men

og England — sidstnævnte maaske mod- næppe fortrinsvis beregnet paa den ene eller

taget med et lidt anstrængt Velkomstsmil den ^nden meteorologiske Yderlighed. Man

— og der rustedes skrapt over hele Linjen, gik den hæderlige og beskedne Mellemvej,
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troede man ; spillede ikke i Lotteriet og satte

sin Lid til Besætningens Dygtighed. Me-

dens altsaa Tyskerne, og vistnok ogsaa

tildels Franskmændene og Svenskerne, spe-

kulerede i Flovt, og Nordmændene sendte en

Baad, der var meget lovende ialfald som

Bidevinds-Sejler. At Englænderne sendte en

udpræget Haardtvejrsbaad, kan vel forklares

ud fra national Tradition og Tilbøjelighed.

Kampene har da

gaaet for sig dernede

i vekslende Vejr, med

vekslende Held. Der

har været en Opbj'den

af, en Opvisning af

Sejler-Snille; af skøn-

somt beregnede og

dristigt vovede Star-

ter ; af Luffing-Mat-

cher; af Finter; af

Smaa-Sammensvær-

gelser en deux om ikke

ved indbyrdes alt for

hidsig Konkurrence at

spille Trediemand Sejren i Hænde; af Pro-

tester og Havarier. Blodet har været i Kog,

og lejlighedsvis har nok den britiske Flegma

søgt at „bluffe" Omgivelserne. Men Kampen

har været kæmpet paa fair og ridderlig Vis,

ofte under et Højtryk af Spænding.

Efter 8 Dages Kamp, i Vindstyrke veks-

lende fra ganske flovt til Stormkuling, gik

Svenskerne af med Sejren efter at have

vundet fire Gange, men sat den ene over-

styr ved Overtrædelse af Sejladsreglerne.

England indkom 2 Gange som Nr. 1, Norge

1 Gang og Tyskland med sin Flovtvejrs-

sejler 1 Gang, mærkelig nok paa en rigtig

frisk Dag.

Den danske Baad skuffede i Begyndelsen

og overraskede dernæst ved at optræde som

Flovtvejrsspecialist, noget, man ikke havde

ventet og ifølge dens Konstruktion ikke

kunde vente. Den fik sin Sejr 3die Dagen

som nærmest efter den diskvalificerede Første-

En samlet Start.

mand, men udmærkede sig fuldt saa meget

den .Ste Dag ved en brillant Sejlads, i hvil-

ken den distanceredes af den frygtelige Sven-

sker med kun 9 Sekunder. Med megen

Sympati saa man den norske og den engelske

Baads energiske Hængen-i og den urokke-

lige, fuldt sportsmæssige Sindsligevægt, hvor-

med deres Førere og Besætninger bar det

Uheld — bl. a. gentagen Afmastning — som

forfulgte dem. Man

kunde vel have undt

dem Sejren, den en-

gelske ogsaa paa

G, und af den Skade-

fryd, der gav sig til

Kende ved dens Uheld.

Mtn kun én kunde

jo vinde, og det kan

vel siges, at den bed-

ste — d. V. s. hurtig-

ste — Baad vandt.

„Agnes" (tegnet af

Liljcgreii , som har

udnyttet Maalereglen

stærkt og skabt en Baad af ret outreret

Type) viste sig hurtigt som Favorit og for-

tjener Prisen, interessant Konstruktion, som

den er, og ypperligt og paagaaende som den

har været sejlet. Visselig fortjener ogsaa den

Klub, der sendte den ud — Goteborgs kungl.

Segelsallskap — denne Sejr, der kaster ekstra

Fødselsdags-Solskær over denne dygtige og

stærke Forenings 50 Aars-Jubilæum,.

For os er Æren da i al Fald i Behold.

Det var godt og gavnligt — en pæn lille

Annonce — at vi blev repræsenterede ved

denne internationale contcst udkæmpet for

Verdens Øjne, og det er ganske morsomt, at

Pokalen blev snappet fra Tyskerne, der følte

sig beati possidentes. At Stævnet har gjort

Nytte, er ogsaa utvivlsomt — al international

Konfluks er vel nyttig — det har hvæsset

Sportssindet, skabt en Del Baade, som, takket

være de internationale Kavteler, er af i al

Fald ikke helt uheldig Type. Forhaabentlig
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vil Kampen da blive fortsat ad Aare paa

nyt Territorium, — og forhaabentlig vil en

anden, paa Initiativ af Goteborgs kgl. Segel-

sållskap og Cercle de la V^oile de Paris i

Forening, nylig indstiftet international Pokal

— ligeledes for 6 Meter- Klassen — blive

ligesaa ombejlet. Dette er, saa at sige, en

Andels-Pokal; hver Nation tilskyder 1000

Francs, og Matcherne om den skal Aar efter

senere Aar ladet Kampen om den være ene

et Mellemværende mellem Svenskerne og Nor-

mændene.

Ganske kort opregnet bliver iøvrigt de

mest omtalte internationale Sejlsportstrofæer

for mindre Yachter (de privat udsatte ikke

medregnede) „Coupe de F'rance" for 10

Meter -Klassen; „Coupe de Belgique" for

6 Meter - Klassen ; Trofæen, om hvilken de

Fra de tyske Prevcsejladser til Entonnerpokal-Kampene. Længst til hejre Forsvareren „VVindspiel"

Aar, uden Hensyn til Vinderens Nationalitet,

forlægges til de forskellige „Andelshavere".

Man opnaar jo bl. a. herved, at de lokale

Forhold ikke Gang efter Gang kan gøre sig

gældende og „binde" Pokalen til ét Sted.

— Som Sejlsportstrofæer, om hvilke Dan-

mark har kæmpet med fremmede, kan iøvrigt

nævnes „Kattegat-Pokalen" og „Øresunds-

pokalen". Om den første har der været sejlet

en Række udmærkede — for Danmark meget

ærefulde — Matcher, nogle af dem givende

den bedste Sejlsport, der nogensinde har

været øvet i Øresund ; desværre har vi i de

tyske og amerikanske „Særklassebaade" (af

yderliggaaende Kapsejlertype) kæmper af-

vekslende i amerikansk og tysk Farvand;

Canada-Pokalen, om hvilke Englændere og

Amerikanere har kæmpet en Række højst

interessante Kampe paa de store Søer, samt

Seawanhaka-Pokalen (ligeledes England og

Amerika), der har fostret nogle af de rela-

tivt hurtigste, og tillige uhyrligste, Vanskab-

ninger („freaks") af Baade, som Konstruktør-

hjærner har kunnet udklække.
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er af Entonner-Pokalen, „Agnes II".

Englænderen Ash-

hury sendte sin

Skonnert „Cam-

bria" til ameri-

kanske Farvande,

hvor den blev

slaaet af en 22

Aar gammel ame-

rikansk Yacht. Det

følgende Aar gør

Mr. Ashbury et

nyt, og ligesaa

uheldigt, Forsøg

med Skonnerten

„Livonia". I 1876

møder Canadierne

for de britiske Far-

ver med Yachten

„Countess of Duf-

ferin", som besej-

res af den ameri-

kanske Sværdbaad

„Madeleine", og

samme Skæbne

faar i 1881 Cana-

dieren „Atalanta".

I 1886 og 1887

møder fra engelsk

Side henholdsvis

Men kommer vi nu til Kampene paa den

store Sejlsports Omraade, da bliver „America-

Pokalen" den alt dominerende, denne tarve-

lige forgyldte „Cup", som gennem mere end

et halvt Aarhundrede har sat saa mange Hjul

i Bevægelse, tændt saa megen Lidenskab paa

begge Sider af „den store Sildedam", Atlanter-

havet.

Denne Pokal blev første Gang vundet 8.

Juli 1857 af den vidunderlige amerikanske

Skonnert „America" i en af den engelske

Royal Yacht Squadron arrangeret Match rundt

om Isle of Wight og blev dernæst, med Navn

efter Vinderen, fra amerikansk Side udsat

som international Vandrepokal. Næste Gang

herefter kæmpedes der om den i 1870, da

Sir Richard Suttons „Genesta" og Løjtnant

Heiins Staalkutter „Gaiathea", begge dybe

og smalle Fartøjer („Blyminer"), men Ame-

rikanernes brede Sværdbaade „Puritan" og

„Mayflower" slaar dem overlegent.

Næste Gang møder Englænderne med den

af Mesteren G. L. IVatson konstruerede smukke

Kutter „Thistle" (nu den tyske Marines

„Comet) — et hurtigt P'artøj, der rummede

mange konstruktive Foregangsideer, men og-

saa den bliver slaaet, idet Amerikanerne som

Forsvarer stiller Kutteren „\\)lunteer", et

yderst vellykket Kompromis mellem de ameri-

kanske og engelske Konstruktionsprinciper.

1 Begyndelsen af 1890'erne repræsenteres

Englænderne ved Lord Dunravens „Valkyriell"
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og „Valkyrie III",

der bliver slaaet

af „Vigilant" og

„Defender", kon-

struerede af „ Trold

manden fra Bri-

stol", Herreshoff,

det største og mær-

keligste Geni inden-

for Yachtarkitek-

turen. Med „Vi-

gilant" forsvinder

Sænkekølen fra de

store Kapsejlads-

yachter, med „De-

fender" holder den

yderligt lette, uhy-

re kostbare Byg-

ningsmaade (Over-

vandsskrog og Dæk

af Aluminium og

Undervandsskrog

af Aluminiums-

bronce eller andre

kostbare Legerin-

ger) sit Indtog.

Kampen i 1895

særtegnes iøvrigt

ved stor Fornær-

melse paa begge

Sider, idet Lord Dunraven mistænkte Ameri-

kanerne for Rævestreger med Hensyn til

Maalingen af „Defender".

Saa dukker i 1899 det Navn op, som for

vor Tid er nøje knyttet til America- Pokalens

Historie, The -Kongen Sir Thomas Lipton.

Sir Thomas var ikke Sejlsportsmand, men en

udmærket Forretningsmand , og det er højst

sandsynligt, at det var Reklame-Hensyn, der

oprindelig drev ham til at tage Sagen op —
hvordan var det: sagde man ikke ogsaa i

sin Tid herhjemme, at Tietgen tillagde en

Førstepræmie for „Xaja" Betydning for sin

Stilling paa Børsen ? Hvorom alting er, Sir

Thomas sparede intet, han sendte „Shamrock I"

Sir Thomas Liptons sidste „Shamrock".

(konstrueret af Wm. Fife), „Shamrock II"

(G. L. PVatson) og „Shamrock III" (Fife) i

Ilden, men alle blev slaaede af Herreshoff-

Baadene „Columbia" (1899 og 1901) og

„Reliance" (1903), der blev glimrende sejlet

af den amerikaniserede Skotte Charles Ban:

Under alle disse sidste Kampe har For-

delene ubetinget været paa Amerikanernes

Side, idet de til Forsvaret i eget Farvand

har kunnet møde med overdrevent let byg-

gede Monstre-Kuttere (90 Fods Længde i

Vandlinje, ca. 1 5000 Kvadratfod Sejl), medens

Englænderne har maattet bygge Udfordrerne

saaledes, at de kunde gaa over Atlanter-

havet paa egen Køl. Stemningen i England
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blev da ogsaa efterhaanden afgjort imod

Deltagelsen i disse Kampe, der — paa den

øvrige Sejlsports Bekostning — tog Tid,

Penge og Interesse. Man krævede et mere

fair Grundlag, andre Bestemmelser og anden

Maaleregel end de gældende forældede og

urimelige og hævdede, at det var menings-

løst at lade Kampen udkæmpe af saa store

Kuttere. Man vilde i al Fald ikke mere ud-

sætte sig for, at et saa smukt konstrueret

Fartøj som „Schamrock III" blev slaaet af

en Uhyrlighed som „Reliance". Sir Thomas

Lipton bøjede sig, han slog sig paa den

hjemlige Sejlsport med en ny „Shamrock",

og America -Pokalkampenes Kæmpekuttere,

der var fuldstændig uanvendelige til alminde-

lig Kap- eller Lystsejlads, rustede og irrede

op og vandrede i Brokkassen.

Men som den store Søslange vedbHver

,,America-Pokalen" at stikke sit Hoved op

(for et Par Aar siden saa' vi det saa nær

som i Sverige), den gør stadig Gavn ved at

optræde som Diskussionsemne i Sejlsportens

Agurketid, — og den bliver vel engang igen

Realitet.

Endnu skal blot blandt de store internatio-

Kcjscr Wilhelms sidste Skonnertyacht „Meteor IV".= 590=
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nale Sejlsportskampe nævnes den i 1905 paa

Kejser Wilhelms Initiativ foranstaltede Kap-

sejlads over Atlanterhavet, i hvilken deltog

1 1 store Krydseryachter, i Størrelse og Type

varierende fra Fregatten , Valhalla" til Kap-

sejladskutteren ,,Ailsa". I Kampen, der jo

iøvrigt i Følge Sagens Natur v&r lidet be-

vendt som rationel Kapsejlads, sejrede den

amerikanske Trernastskonnert ,, Atlantic", der

brugte 12 Døgn til Turen. Som promoter af

Sejlsporten i sit Hjemland har den tyske

Kejser selvsagt haft den allerstørste, en

ganske suveræn Indflydelse ; medens han vel

nok i sin Optræden i den internationale

Sejlsport — som Ejer af Kapsejladsfartøjer

eller som Idébærer — har lidt en og anden

Skuffelse. Men hans sidste Yacht, den helt

i Tyskland fremstillede Skonnert ,,Meteor IV",

er i al Fald det stateligste Lystfartøj, der

flyder paa Østersø-Omraadet , og det vilde

være utaknemligt o^ uhistorisk ikke at aner-

kende, at den fra Kejseren udgaaende Impuls

har været en Vækker og Livskilde ogsaa for

nordisk Sejlsport.

Som det er sagt i Begyndelsen af disse

Linjer: Det er naturligt, at man med spændt

Opmærksomhed følger Aeroplanerne fra deres

kluntede Hop over Græsset til deres Flagermus-

Flugt og Luftskibenes stolte Sejlen gennem

Rummet. Deres er Fremtiden, — og visselig

har ogsaa allerede ,, Luftens Erobring" med

P'øje faaet Hjærter til at banke af Begejstring

over Mandsmod og Snille. Men med Havet

bliver vi aldrig færdige; aldrig bliver den

Trafik, det bærer, den Idræt, det betinger,

forældet.

I Kraft af sin Skønhed, sin høje Ud-

vikling, sine Krav til Udøveren og de

Gaver , den skænker ham , vil Sejlsporten

leve evindelig.
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Af Dr. phil. R. Besthorn.

\7oR Tids Øjebliksfotografer er ofte

historiske Skribenter af Rang, der

med vaagen Sans forstaar at tinde, gribe

og bevare netop de afgørende Momenter

i vor Tids offentlige Begivenheder; Øje-

bliksfotografierne er ofte historiske Kilde-

skrifter af den største Betydning, altid

paalidelige Kildeskrifter, om de end, lige-

som andre historiske Kildeskrifter, først

faar deres fulde Værdi ved Historikerens

kritiske Fortolkningskunst. For Nutids-

historikeren og Politikeren, der selv skal

gribe og fastholde vor planetariske Tids

hurtigt vexlende og mangfoldige Begiven-

heder og søge at finde deres rette Værd

og Betydning, er de illustrerede Blade

et Hjælpemiddel af den allerstørste Be-

tydning; for Verdensscenens Helte er de

ofte slemme Legendeødelæggere.

Naar man har set nogle øjebliksfoto-

grafier fra den nyeste Tid af den snart

SOaarige habsburgske Hersker, Franz

Joseph, vil man forstaa at vurdere de

officiøse Hofpennes Skildringer af hans

Optræden i Herzegowinas Hovedstad,

Mostar, den 3. Juni 1910. „Der blev",

hedder det i en saadan Beretning, „i

tropisk Solhede afholdt Parade. Monarken

lod det ikke bero ved den programmæs-

sige Revue; han befalede yderligere nogle

Kavalleriregimenter og Bjergbatterier at

defilere, og til Slutning red Monarken

tilbage i skarpeste Galop, saa at mange

af de ældre Officerer i hans Følge havde

Umage med at følge deres Krigsherre".

Der var en Gang to europæiske Kej-

sere, som kappedes om Titelen „Europas

tørste Rytter". Den ene var Napoleon

III, den anden ?>anz Joseph I. Ungarns

Konge vakte de hestetumlende Magyarers

dybtfølte Beundring, da han i fuldt Kro-

ningsskrud tøjlede sin vælige og brat

stejlende Ganger. Kejser Franz Joseph

vil ikke være gammel, og han sidder

endnu fast i Sadlen, men de nyeste

øjebliksfotografier giver et mere paalide-

ligt Billede af den kejserlige Rytter end

Hofpenneførernes Beretninger. Man ser

paa disse Fotografier tydeligt nok en

aldrende Mand, og man veed da ogsaa

af talrige Beretninger, at Bosniens og

Herzegowinas Behersker var meget træt,

da han den 3. Juni afsluttede sit Erobrer-

Triumftog i de gamle tyrkiske Provinser

med at holde Parade og give Audienser;

Kejseren trak sig meget hyppigt tilbage

for at unde sig lidt Hvile.

Det var intet Under, at den habs-

burgske Hersker, der den 18. August

fylder 80 Aar, hin 3. Juni var træt,

meget træt; han havde siden den 29.

Maj om Aftenen Kl. 6,4o, da han i Hof-

separattoget kørte ud fra østbanegaarden

i Budapest, gennemgaaet en Festprogram

-

Prøvelse, der kunde have skræmmet selv

en Wilhelm II. Hans Repræsentations-

pligter begyndte allerede, da han efter

10 Timer og 20 Minutters Jernbanekørsel,

med 20 Minutters Ophold i Ivankovo, den

30. Maj om Morgenen maatte forlade

Hoftoget i Bosnisk-Brod for at hilse paa

Bosniens højeste militære Autoriteter, paa

Byraadet og dets Borgmester, der havde

det for en habsburgsk Embedsmand saare

interessante Navn Mehmed Hafiz Hadzits.

De samme Forestillinger af militære og

civile Embedsmænd gentog sig tre Gange,

før Kejseren Kl. 3 om Eftermiddagen paa

Banegaarden i Bosniens Hovedstad Sara-

jevo forlod det bosnisk-herzegovinske

Hofseperattog, hvori han havde taget

Plads i Bosnisk-Brod, og i fuld Gaia

steg ned paa Perronen for at modtage

en hel lille Hær af Embedsmænd og
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Grev von Aehrenthal.

Overhovederne for de østerrigske Rigs-

landes i konfessionel som i national Hen-

seende saa vidunderligt blandede og bro-

gede Befolkning. Endnu samme Dags

Aften maatte den gamle Kejser se paa

„By- og Høj-Illuminationer" og høre paa

en ifølge Programmet musikalsk Tappen-

streg. Den 31. Maj Kl. 9 var der stor

.\udiens i Landsregeringspaladset, om
Eftermiddagen besøgte Kejseren den ro-

mersk-katolske Kathedral, den serbisk-

ortodoxe Metropolitankirke, Begova Mo-

skeen, det israelitisk-sephardiske Bedehus,

den protestantiske Kirke og den øster-

rigsk-ungarske Synagoge. Overalt maatte

han høre paa og besvare Festtaler. Der-

paa kørte han til Raadhuset, hvor Borg-

mester og Raad hyldede ham, og Kl.

6V2 maatte han præsidere ved Hoftaflet

i Sarajevos Konak. Den 1. Juni om
Morgenen kørte Kejseren til Hingstede-

potet, hvor han, som der stod i Pro-

grammet, „i Gaarden besteg den Hest,

der holdtes rede til ham", red til Exer-

593



-Øslerrigs Bismarck-

cerpladsen og holdt Revue. Kl. 1 i maatte

han paa Konakens Terrasse modtage Skole-

ungdommens Hyldest, og Kl. 6V2 var

der atter Hoftaffel. Den 2. Juni om Mor-

genen besaa Kejseren de fortifikatoriske

Anlæg, der skal sikre den bosniske

Hovedstad mod Fjender af Huset Habs-

burg. I Løbet af Dagen foretog Kejseren to

andre Udflugter, overværede — stadigt

ifølge Programmet — et bosnisk Bonde-

br^^Uup og gav Kl. 6,30 Hoftaffel. Den

3. Juni Kl. b^ji Morgen steg Franz Joseph

ind i sit Hoftog for at begive sig til Mostar,

og efter et Par officielle Modtagelser

med Tilbehør paa Vejen ankom han

Kl. 12,9 til Herzegovvinas Hovedstad,

hvor han afholdt Parade
,
gav Audien-

ser, gav Hoffrokost Kl. 2 og besaa for-

skellige Seværdigheder. Her blev Pro-

grammet for første og sidste Gang brudt.

Ifølge Programmet skulde Kejseren af-

rejse fra Mostar Kl. 6 Eftermiddag; han

rejste allerede Kl. 4. Selvfølgeligt tilføjede

Hof bulletinen: „i bedste Velgaaende''.

Sandheden var øjensynligt, at den gamle

Hersker var træt.

Kejserens Livlæge har da aabenbart

ogsaa næret store Betænkeligheder med

Hensyn til den gamle Kejsers anstræn-

gende Rejse, og endnu den 20. April

blev Efterretningerne om Kejserrejsen

officielt og officiøst dementerede. Men
den gamle Kejser vilde rejse, han vilde

selv se de Lande, der skulde give ham
Ret til den gamle tysk-romerske Kejser-

titel „Immer Mehrer des Reichs".

Historikeren faar et stadigt sikrere Blik

for, at de mange, ofte geniale, men altid

haltende Forsøg paa at finde Lovene for

den historiske Udvikling strander paa

den simple Kendsgerning, at Historien

laves af Personer, der ikke en Gang

altid er Personligheder, og som paavirkes

i deres Handlinger og Mangel paa Hand-

linger af tilfældige Aarsager, af Stem-

ninger og Misstemninger. Hvis man
kunde efterspore den Indflydelse, som
Mad og Drikke har øvet paa Historiens

Helte, vilde man kunne skrive en i

mange Henseender n}', mere paalidelig

og virkelig saare interessant \'erdens-

historie, og selv de mest begejstrede

fagmæssige Dyrkere af de historiske

Love veed, hvilken afgørende Rolle

pludselige Sygdomsanfald har spillet i

den historiske Udvikling.

Hvis Franz Joseph I havde rettet det

habsburgske Riges Politik efter de histo-

riske Traditioner og den politiske Logik,

vilde han vel have fulgte Kardinal Ram-
pollas Plan, ifølge hvilken østerrig — der

ogsaa efter Sadowa kunde glæde sig ved

større Sympathier i Sydtyskland, end

de hohenzollerske Sejrherrer — skulde

danne Bindeleddet i en europæisk Koa-

lition, som i Kraft af de franske, øster-

rigske og russiske Geværer kunde tvinge

Preussen tilbage over Mainlinien. Men
Kejser Franz Joseph, der ikke kunde

forsone sig med Tanken om, at han paa

Grund af Tabet af Lombardiet og Vene-

dig skulde komme til at staa i Historien

som en Kejser, under hvem det habs-

burgske Rige var blevet formindsket,

greb med Begejstring den Bismarck-

Andrass3''ske Plan om at skaffe det habs-

burgske Rige Oprejsning og Erstatning

paa Balkanhalvøen ved at fremme dette

Riges „Drang nach Osten", der stemmede

saa saare godt med Tysklands og Un-

garernes ønsker og Interesser. Østerrig

gik — ligesom senere Frankrig i Tunis

— i den Bismarckske Fælde under

Ledelse af sin ungarske Rigskansler, der

i sin Ungdom var bleven dømt til Døden

som Højforræder, og hvis Dødsdom Franz

Joseph den Gang havde underskrevet.

Habsburgerne opgav deres Chancer for

atter at komme til at spille en ledende

Rolle i Tyskland, de opgav Konkurrencen
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med deres gamle Fjender, Hohenzollerne,

for at faa ^Europas Mandat" til „at ok-

kupere og administrere" de Sultanen

tilhørende Provinser Bosnien og Herze-

gowina og okkupere det tyrkiske Sand-

shak Novibazar og optage Konkurrencen

med den Magt, der i Aaret 1849 havde

reddet det habsburgske Monarki fra

Undergang, med Rusland. Ikke uden

Grund sagde senere Kejser Nikolaus I,

da han stod foran Sobiesky-Monumentet:

„Der staar østerrigs første Nar, og jeg

— jeg er den anden".

Franz Joseph var foreløbigt tilfreds,

han havde „formeret" sit Rige med to

Provinser, der tilsammen er dobbelt saa

store som Nørrejylland og har hen ved

2 Millioner Indbyggere. Men han følte

sig trykket ved Tanken om, at han dog

ikke formelt var Bosniens og Herzego-

winas Suveræn, at denne Titel ifølge

den Overenskomst, som Østerrig-Ungarn

paa Grundlag af Berlin-Traktatens 25.

Artikel den 21. April 1879 havde sluttet

med Tyrkiet, tilkom ikke disse Landes

faktiske Hersker, Kejseren af Østerrig og

Kongen af Ungarn, men deres lovlige

Hersker, Sultanen af Tyrkiet. Kejser

Franz Joseph nærede et inderligt Ønske

om definitivt at indlemme de to tyrkiske

Provinser i sit Rige, dette Ønske blev

stærkere og stærkere, jo ældre Kejseren

blev, men hverken Ha3'merle ellei- Kalnoky

eller Gulochowski turde opfylde ønsket;

Gulochowski skabte endog en østerrigsk-

russisk Balkan-Entente, der udelukkede

Tanken om en Annexion. Rusland havde

ganske vist i 1876 af Hensyn til den

forestaaende Krig med Tyrkiet givet

østerrig-Ungarn Ret til eventuelt at

okkupere Bosnien og Herzegowina, men
det var vitterligt, at Rusland, der selv

paa Berlin- Kongressen var blevet narret

for Frugterne af sine dyrtkøbte Sejre

over de tyrkiske Hære, ikke godvilligt

vilde godkende de to tyrkiske Provinsers

Indlemmelse i det habsburgske Rige.

Men saa kom Manden, den rette

Skæbnens Mand, der forstod at gribe

til i det rette øjeblik, „østerrigs Bis-

marck", Friherre Alois Lexa von Aehren-

thal.

Da Grev Kalnokys Elev, Friherre

Lexa V. Aehrenthal den 24. Oktober 1906

afløste Grev Goluchovvski som østerrigsk-

ungarsk Rigsudenrigsminister, var han

udenfor rent diplomatiske Kredse en ret

ubekendt Mand. Selv de wienske Poli-

tikere og Journalister syntes egentlig

kun at vide, at han var født den 27.

September 1854 og fra 1899 til Golu-

chowskis Fald havde været Østerrig-Un-

garns Gesandt i St. Petersborg.

Den nye wienske Rigsudenrigsminister

var i det Hele en ny Mand, og han

hørte ikke som sine Forgængere til „Hjsj-

adelen"; Aehrenthal stammede fra en

jødisk Bankierfamilie. Men jo mindre

kendt den nye Herre paa Ballhausplatz

var, jo mindre han svarede til den tra-

ditionelle hofburgske Statsmandstype,

desto mere interessant maatte han under

de givne Forhold være. Det var en

offentlig Hemmelighed, at Grev Golu-

chovvski var faldet for de Misstemninger,

som Kejser VVilhelm II havde fremkaldt

i ledende wienske Kredse ved sit Tele-

gram, hvori han — ganske vist i Strid

med de virkelige Forhold — hyldede

den østerrigsk-ungarske Udenrigspolitiks

Leder som Tysklands „glimrende Sekun-

dant" paa Algeciras-Konferencen. Det

var ligeledes vel bekendt, at disse Mis-

stemninger gjorde sig særligt gældende i

den habsburgske Tronfølger, Erkehertug

Franz Ferdinands Palads, og i forment-

lig indviede wienske Kredse vilde man
vide, at Friherre v. Aehrenthals Udnæv-

nelse væsentlig skyldtes Tronfølgeren.

Den østerrigsk-ungarske Tronfølger,
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Kejser Franz Josephs Brodersøn, Erke-

hertug 'Franz Ferdinand, har i lang Tid

havt og har vel tildels endnu en van-

skelig Stilling. Hans Stilling som Tron-

følger skyldes ikke hans Fødsel, men den

frygtelige Ulykke, som ramte det øster-

rigske Herskerhus ved Kronprins Rudolfs

grufulde Død den 30. Januar 1889.

Erkehertugen maatte kun altfor tydeligt

føle, at han var „den uvelkomne Nevø"

i Hotburg og i Schonbrunn, han vidste

og følte, at man udspejdede ethvert

af hans Skridt, og hans Stilling blev

ikke lettet ved hans hele Væsen og

personlige Optræden. Kejser Franz Jo-

seph er en saare elskværdig Mand og

har Ord for at være „en god Mand".

Erkehertug Franz Ferdinand har i det

mindste i lang Tid havt Ord for at være

en bigot, ret ubegavet, haard og meget util-

gængelig Mand. Den Dom passer imid-

lertid ikke. Der er snarere Grund til at

tro, at han er en jævnt godt begavet,

bravttænkende og selvstændig Mand, og

den urokkelige Bestemthed, hvormed

han, meget mod Kejserens Villie, den 1.

Juli 1900 gennemførte sin Plan om at

ægte den ikke-hoffåhige og i hele sin

Optræden jævnt borgerlige Grevinde

Sophie Chotek, gør Tronfølgeren og

hans Karakter al Ære. Men hvad enten

Tronfølgeren er mere eller mindre be-

gavet, er han i ethvert Tilfælde selv

efter sine bedste Venners Vidnesbyrd i

hele sin Optræden et koldt Forstands-

menneske, der vel har forstaaet at vinde

Agtelse, ikke mindst i de militære Kredse,

men vanskeligt vækker Sympathi. Tron-

følgeren stod ikke i høj Gunst hos Kej-

seren, navnlig ikke efter sit Ægteskab,

Kejseren mærkede kun faa vigtige Akt-

stykker med Bogstaverne „Eh" o: „Erz-

herzog", der betød, at Sagen henvistes

til Tronfølgerens Afgørelse, og Franz

Ferdinand førte en for en Mand i hans

ØsterrigS Bismarck

Stilling og Alder — han er født den 18.

December 1863 — lidet tiltalende Skygge-

tilværelse. Men en interessant Skygge,

der fremkaldte betj^dningsfulde Frem-

tidsspørgsmaal med Hensyn til det paa

Grund af mange Forhold saa saare

interessante østerrigsk-ungarske Dobbelt-

monarki, var den habsburgske Tronfølger.

De første Tegn paa, at han begyndte at

træde ud af den Skygge, der hidtil havde

skjult hans Færd og Personlighed, vakte

den største Interesse indenfor det habs-

burgske Monarki.

Det førsie betydningsfulde Tegn paa,

at Østerrig-Ungarns vordende Hersker

begyndte at faa Indflydelse paa Rege-

ringen, som Kejser Franz Joseph hidtil

med udpræget Skinsyge havde forbeholdt

sig selv alene, var Friherre v. Aehren-

thals Udnævnelse til Rigsudenrigsminister.

Betød denne Udnævnelse, der fik antitysk

eller dog antiwilhelmsk Stempel ved „Se-

kundanten" Goluchowskis Fald, at øster-

rig-Ungarn vilde slaa ind paa en udpræget

russiskvenlig Politik under Ledelse af Ex-

Gesandten i St. Petersborg og Tron-

følgeren, der just ikke havde Ord tor at

nære særlig Forkærlighed for den tyske

Kejser, der har en saa udpræget Tilbøje-

lighed til at optræde som Lærer i Stor-

politik og som Formynder? Der var meget,

som talte for, at dette Spørgsmaal maatte

besvares bekræftende, og Aehrenthals

Udnævnelse havde vistnok ogsaa den

Betydning; men Forholdene og den rus-'

siske Udenrigsminister Isvolskis Fejlgreb

førte Aehrenthal og den østerrigsk-un-

garske Udenrigspolitik ind paa en ganske

anden Vej.

Friherre v. Aehrenthal var, da han i

Oktober 1906 kom til Magten, væsentlig

en ganske ny Mand, men han forstod

strax at vække Opmærksomhed; i sin

første storpolitiske Tale i Delegationerne

fremhævede Kejser Franz Josephs nye
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Udenrigsminister flere Gange med stærkt

Eftertryk, at det habsburgske Monarki

var »f/ Rige paa 50 Millioner Mennesker«.

Det var en ganske simpel Sandhed, men
det var, som om ingen havde tænkt paa

det før. Man var i østerrig selv som i

Udlandet vant til at betragte Østerrig-

Ungarn som et Slags Stormagt af anden

Rang, der egentlig kun existerede enten

af Ruslands eller af Tysklands Naade.

De østerrigske Patrioter gentog for sig

selv først med en vis Forbauselse, der-

paa med voxende Selvfølelse: „Vi er et

Rige paa 50 Millioner!" Aehrenthal havde

ved disse Ord forberedt sine Landsmænd
til den kommende Kraftpolitik i Bismarck-

Stil. Den østerrigsk-ungarske Tronfølger

arbejdede i samme Retning paa det mili-

tære Omraade. Erkehertug Franz Ferdi-

nand havde paaberaabt sig, at det var

ham, der i Tilfælde af en stor Krig

skulde bære Ansvaret for den østerrigsk-

ungarske Hærs Ledelse, og det lykkedes

ham paa den Maade at faa Kejserens

personlige Ven, Feltmarskal v. Beck,

fjernet fra Overkommandoen og faa en

ny Mand, der lige som Aehrenthal ikke

hørte til Højadelen, Conrad v. Hotzen-

dorff, udnævnt til Generalstabschef. Hvor

vidt Hotzendorff er en Moltke, er et

Spørgsmaal, som ikke kan besvares, men
der er i ethvert Tilfælde ikke saa lidt

af en Roon i ham. Den tilsyneladende

altid sorgløse Generalstabschef er en

dygtig Organisator, den østerrigsk-un-

garske Hær blev hurtigt forsynet med
fortræffelige Vaaben, og han uddannede

Generalstaben efter Moltkes Mønster.

I Begyndelsen af Aaret 1908 ansaa

Aehrenthal aabenbart Tiden for kommen
til at begynde at arbejde paa at sikre

sig en Plads i Verdenshistorien. Den
27. Januar holdt han i den ungarske

Delegation sin opsigtvækkende Tale,

hvori han ganske uventet afslørede

Planer om at udvide Østerrig-Ungarns

Magtstilling paa Balkanhalvøen ved en

Overenskomst med Tyrkiet, der skulde

skaffe de bosnisk-herzegowinske Jern-

baner Tilknytning til det tyrkiske Jern-

banenet. Det ganske Europa, der havde

hørt saa meget om og betalt saa m.eget

for Rustninger uden at se nogen Hand-

ling, studsede. Var der virkelig en Stats-

mand, som vovede at foretage sig noget?

Var der virkelig en østerrigsk Statsmand,

som vilde vove at gaa audelå de Mi-

trowitza ?

Der kom Røre i den diplomatiske Lejr.

Rusland, der endnu ikke havde forvundet

Følgerne af den østasiatiske Krig, maatte

erkende, at den nye Herre paa Ballhaus-

platz var i Færd med at bryde den

østerrigsk-russiske Balkan-Entente af 1897

og Miirzsteg-Overenskomsten, og det rus-

siske Diplomati søgte at krydse Aehren-

thals Planer. Det lykkedes ved Hjælp

af østerrig-Ungarns „Allierede", Italien,

og den tyrkiske Revolution af 24. Juli

1908 skabte en helt ny eller i det

mindste ganske uklar Situation i den nære

Orient. Alle ledende europæiske Stats-

mænd indtog en afventende Holdning —
alle med Undtagelse af Aehrenthal.

Den østerrigsk-ungarske Udenrigsmini-

ster havde det rette Statsmandsblik for,

at det er i rørt Vande, man skal fiske,

og han havde Mod til at kaste Snøren

ud. Han havde ogsaa det rette Blik

for, tit man baade i Hotburg og — og

navnlig — i Belvedere, hvor hans Pro-

tektor, Tronfølgeren residerede, saare

gerne vil handle uafhængigt af Kejser

Wilhelm. Aehrenthal henvendte sig alt-

saa til den russiske Udenrigsminister

Isvolski, som han kendte saa godt fra

St. Petersborg, og arrangerede det lige

saa berømte som mystiske Møde paa

den østerrigsk-ungarske Petersborg-Am-

bassadør, Grev Berchtolds miihriske Slot
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Buchlau, hvor Aehrenthal den 15. og

16. September 1908 i Slotsherrens Over-

værelse drøftede Orient-Spørgsmaalene

med Isvolski.

Disse Drøftelser har givet Anledning

til mange Bladfejder og en Tidsskrifts-

Polemik mellem Aehrenthal og Isvolski.

Den russiske Udenrigsminister har insinu-

eret, at Aehrenthal har ført ham bag

Lj^set; den østerrigsk-ungarske Rigsuden-

rigsminister har tilbudt at føre Beviser

for, at han har meddelt Isvolski „alt"

om sine Planer med Hensyn til Bosnien

og Herzegowina. Det er umuligt at

fælde en begrundet Dom i denne Strid.

Hemmeligheden synes at være den, at

Aehrenthal kun i al Almindelighed har

omtalt sine Planer om at skride til An-

neksionen af de to tyrkiske Provinser,

og at Isvolski til Gengæld har søgt og

faaet Aehrenthals Løfte om at ville støtte

Isvolski, naar han forlangte Ophævel-

sen af Dardaneller-Spærringen. Isvolskis

Ønske stødte paa afgjort eller i det

mindste afgørende Modstand i London, og

Aehrenthal skred til Handling. Kejser

Franz Joseph proklamerede den 5. Oktbr.

19'J8 Bosniens og Herzegowinas Ind-

lemmelse i det habsburgske Rige, medens

Sandshaket Novibazar blev udleveret til

Tyrkiet, og da Isvolski forbitret prote-

sterede mod Annexionen, blev han baade

i Paris og London modtaget med bitre

Bebrejdelser. Sir Edward Grey og Pichon

viste den russiskeUdenrigsminister Aehren-

thals Meddelelser om Buchlau-Forhandlin-

gerne og bebrejdede Isvolski, at han havde

underhandlet bag deres Ryg. Isvolski

søgte at fremtvinge en Konference af

Berlin-Traktat-Magterne, og lod Serbien

true Østerrig-Ungarn med Krig. Aehren-

thal afviste ikke principielt Forslaget om
en Konference, der blev støttet tra Paris

og London, men forlangte, at Konferen-

cen kun skulde have formel Betydning,

og at Deltagerne paa Forhaand skulde

forpligte sig til at anerkende Annexionen

af Bosnien og Herzegowina. Conrad

V. Hotzendorff besvarede Krigstrudslerne

med at mobilisere en Del af den øster-

rigske og ungarske Hær og træffe alle

Forberedelser til at mobilisere Resten.

Verdens øjne var rettede mod Ball-

hausplatz, alle talte om „Østerrigs Bis-

marck", men Aehrenthal var stadig en ret

ukendt Mand — selv i Wien. Faa Dage

efter Annexions - Proklamationen bragte

„Neue Freie Presse" en Artikel, hvori

Forfatteren karakteriserede den nye stor-

politiske Berømthed paa følgende Maade:

„Alois Friherre v. Aehrenthal hænger

ikke sit Portræt ud i Butiksvinduerne.

Han har kun lidt af det, der bringer de

forbigaaende til at se sig om efter en

Minister paa Gaden. Han er ikke nogen

Grev Julius Andrassy. Aehrenthal er

ikke brillant, og selv Karikaturen, der er

det sikreste Tegn paa en Statsmands

voxende Betydning, har hidtil ikke villet

beskæftige sig med ham. Han var Mini-

ster, fordi Kejseren havde udnævnt ham
dertil, men hans Navn sagde ikke Fol-

ket noget. Pludseligt bliver denne Ube-

kendte Dagens Mand og staar midt i en

Haglbyge af Angreb, en ny Skikkelse

for hele Europa .... Friherre v. Aehren-

thal er langt over Middelhøjde, men

synes at være noget mindre paa Grund

af, at han har den Vane at gaa lidt for-

overbøjet med Hovedet. Hans Holdning

forstærker det Indtryk af Eftertænksom-

hed, der præger hele hans Væsen og

taler ud af hans dybtliggende, om strengt

Arbejde vidnende Øjne. Han er ligefrem,

som en politisk Forretningsmand, han

taler altid for Sagen og om Sagen. Hvert

Ord kommer først efter tredobbelt Over-

vejelse forsigtigt over hans Læber. Fri-

herre V. Aehrenthal har en værdifuld

Evne: at vække Troen paa, at han tager
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sig selv alvorlig. Han vil ikke køre paa

Tjenersædet, men sidde paa Bukken som
Kusk for at styre Hestene. Friherre v.

Aehrenthal har en personlig Ide og maa-

ske ogsaa en personlig Hemmelighed.

Den personlige Ide er ganske simpel og

dog næsten overraskende: Han tror paa

Monarkiets store Kraft. Man har hidtil

kun betragtet Østerrig-Ungarn som en

europæisk Nødvendighed, og selve dels

Venner har indskrænket sig til at advare

mod den Overdrivelse, at dets Under-

gang skulde være nær forestaaende."

., Pludseligt" — udbryder Forfatteren af

.,Neue Freie Presse" 's Artikel med pa-

triotisk Begejstring — „viser det sig, at

Østerrig-Ungarn endnu vover at handle

selvstændigt og gaa sine egne Veje.

Europa tvinges til at tænke sine Tanker

om igen. Friherre v. Aehrenthals Ide,

at østerrig trods alle politiske Vanske-

ligheder er blevet stærkere og rigere og

har Kraft til at røre sig, mødes med
harmfuld Forundring, østerrig -Ungarn

skal efter de traditionelle Domme være

en Nitte i den store Politik. Nu vil det

gælde for noget."

Forfatteren af „Neue Freie Presse" 's

Artikel om Aehrenthal fejrer i stærke

Udtryk Aehrenthals bosniske Skaktræk.

„Afkaldet paa Sandshaket var et af de

skarpsindigste og fineste Træk i de sidste

Aars europæiske Diplomati . . . Reval-

Traadene er komne lidt i Uorden . . .

Mange Kegler er faldne for Friherre v.

Aehrenthals Kugle." „I den diplomatiske

Krudtdamp" — saaledes slutter Artiklen

— „kan man ikke strax skelne Sejr eller

Nederlag. Men man har Lov til at

haabe, at Monarkiet i Friherre v. Aehren-

thal har faaet en virkelig Statsmand. En
Statsmand, hvem Lykken maaske en

Gang kan blive utro, men som har den

Ide, at vi ikke behøver at krybe i Skjul,

og som har Temperament til atter at

sætte dette forskræmte Land højere

Maal."

Disse Slutningsord havde et tydeligt

elegisk Præg, og østerrigs Bismarck

maatte da ogsaa kæmpe med mange og

store Vanskeligheder, der i flere Hen-

seender minder om den rigtige Bismarcks

Stilling i de Dage, da han efter Sam-

tidens Mening kun nød sine Triumfer.

Bosniens og Herzegowinas Indlemmelse

i det habsburgske Rige var Franz Josephs

højeste ønske, men den 78aarige Kejser,

der var bleven slaaet ved Magenta og

ved Solferino, som ved Sadowa, kunde

ikke forsone sig med Tanken om endnu

en Gang at skulle prøve Krigslykken,

tilmed i en Krig, der muligvis endog

sandsynligvis vilde blive en stor euro-

pæisk Krig med uberegnelige Chancer.

Aehrenthal havde kun faaet Lov til at

opfylde sin Herskers Annexionsønsker

ved at torsikre ham om, at alt vilde gaa

ganske glat, og nu hørte Kejseren hver

Nat Lyden af de bortdragende krigsbe-

redte Legioners taktfaste Marche og om
Dagen sin Finansministers Spørgsmaal:

Hvorfra skal vi faa de mange Aiillioner?

Og i diplomatisk Henseende var det

habsburgske Rige i en saare vanskelig

Stilling. Italien støttede aabenlyst Rusland.

„Norddeutsche" dementerede Meddelel-

serne om, at Kejser Wilhelm af den

østerrigsk - ungarske Tronfølger havde

faaet Meddelelse om den østerrigsk-ungar-

ske Regerings Plan, og den tyske Ge-

sandt i Konstantinopel, Friherre v. Mar-

schall, afgav overfor den tyrkiske Stor-

vesir følgende lidet alliancevenlige Er-

klæringer: „Jeg har faaet det Hverv i

Hs. Majestæts (Kejser Wilhelms) Navn
med største Eftertryk at protestere mod
den Antagelse, at de sidste Begivenheder

paa Balkan skulde bero paa en Entrente

med Østerrig-Ungarn eller en anden Magt.

Disse Begivenheder er foregaaede, uden
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øsferrigs Bismarck^

at man har indhentet Tysklands Me-

ning."

Man erfarede mange Aar efter Kejser-

proklamationen i Versailles af Bismarck

selv, at han paa den Dag, da hele Ver-

den troede at se den højeste Bekræftelse

paa Legenden om Wilhelm II og hans

tro Paladin, havde været i dybeste

Unaade. Det gik ikke Aehrenthal stort

bedre i de Dage, da hele Verden med For-

undring og Beundring talte om den nye

Handlingens Statsmand, om „Østerrigs

Bismarck". I sin Vaande søgte Aehren-

thal, der med stor Behændighed, ved

gode Ord og Betaling, havde opnaaet

TjTkiets Godkendelse af Annexionen,

Hjælp hos det franske Diplomati, og Pi-

chon greb ogsaa med Begærlighed Lej-

ligheden til at komme i intimere For-

bindelse med Tj'sklands Allierede. Det

var i de Dage, da „Le Temps" foreholdt

Rusland, at det paa Grund af sine Daar-

skaber i Østasien ikke var i Stand til at

optage en Kamp i Europa, og lod forstaa,

at Rusland derfor ikke havde Ret til at

paaberaabe sig sin Alliance med Frankrig.

Men Biilow, eller rettere den afskedigede

Gehejmeraad fra Wilhelmstrasse Holstein,

sprængte med et vel beregnet Greb den

begyndende østerrigsk - franske Entente,

Kejser Wilhelm lod den østerrigske Re-

gering vide, at den i Krigstilfælde kunde

stole paa Tysklands Nibelungen-Troskab,

den østerrigske Generalstabschef sørgede

ved en velberegnet „Fortalelse" for at

bringe denne Efterretning videre til St.

Petersborg, den russiske Krigsminister

erklærede i det afgørende russiske Kron-

raad, at den russiske Hær ikke var rede

til Kamp, og Rusland lod Serbien og

dets Krav falde og godkendte Annexio-

nen af 5. Oktober 1908.

Aehrenthal havde sejret, men han havde

vanskeligt ved at forvinde sin Sejr. Man
lod ham i Hof burg forstaa, at han havde

set fuldstændigt fejl, da han lovede, at

Annexionen ikke vilde støde paa Mod-
stand, og i Belvedere var man meget

misfornøjet med, at „Riget med de 50
Millioner" atter maatte optræde under

Berlins Protektorat. Friherre v. Aehren-

thals mislige Stilling fremgik tydeligt nok

af den Kendsgerning, at Kejser Franz

Joseph først den 18. August 1909 gav

ham Grevetitlen.

Aehrenthal maa have følt, at han

maatte søge at styrke sin Stilling og

hævde sin Bismarck-Titel ved en ny

diplomatisk Bedrift; han valgte at efter-

ligne Bismarcks tostrengede Politik ved

at søge Forbindelse med Rusland. I sin

Iver begik Aehrenthal endog en stor

Uforsigtighed. Han lod sig i December

1909 interviewe af den russiske Journa-

list Wesselitzki og sagde bl. a. til ham
følgende Ord, der kastede et skarpt Lys

over den Uvillie, hvormed man i Wien
bøjede sig for det tyske Protektorat: „I

Rusland giver man ganske urigtigt Tysk-

lands Indflydelse Skylden for Bosniens

Annexion. Det er overhovedet en urig-

tig Paastand, at Tyskland øver nogen

som helst Indflydelse paa Østerrig-Un-

garns Anliggender. Tyskland har ikke

paavirket Monarkiet. Skulde nogen kunne

øve Indflydelse paa Monarkiet, maatte

det være Rusland.'' Forsøget mislyk-

kedes, Aehrenthal maatte aflægge Be-

søg i Berlin, og det Afslag, han havde

faaet ved Nevaen , blev officielt prokla-

meret, da man erfarede, at de lang-

varige Underhandlinger mellem W'ien og

St. Petersborg den 14. Marts 1910 slut-

tedes med, at Rusland og Østerrig-Ungarn

kun var blevet enige om at genoptage

den regelmæssige diplomatiske Forbin-

delse, og da den russiske Regering der-

etter offentliggjorde det Depecheskifte, der

havde ført til dette magre Resultat.

Grev Alois Lexa v. Aehrenthal skylder
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endnu Bevis for, at han er en ægte Bis-

marck, men der er aabenbart noget Stof

til en Bismarck i den østerrigsk-ungarske

Rigsudenrigsminister. Aehrenthal fortjener

i ethvert Tilfælde en fremtrædende Plads

blandt vor Tids Statsmænd, og han

har givet det habsburgske Monarki en

ny politisk og militær Stilling i Europa.

Det kan ogsaa med Grund antages, at

den gamle Kejser Franz Joseph nu, da

Østerrigs Bismarck^

Krigsfaren er overstaaet, nærer Taknem-

lighed mod Grev Aehrenthal. Kejseren

tog sin Udenrigsminister med til Sarajevo,

og den SOaarige habsburgske Hersker

udtalte tydeligt nok sine Følelser, da han

den 30. Maj traadte ind i Sarajevos

Konak. „Jeg kan forsikre Dem", sagde

Kejseren til Armeinspektør og Landschef

Marian v. Varesanin, „al jeg føler mig

tyve Aar yngre".

601



Tredie Præmie i Novellekonkurrencen.

MADELAINE
Af Erik Hansen.

J
I.

A," siger Krigsministeren og rejser

sig fra sit store dokumentbelæssede

Skrivebord, „lad det saa blive i Morgen!

Men se nu her Berton, her har vi en an-

den Sag, sig mig Deres Mening om den."

Og Ministeren rækker nogle Dokumen-

ter til sin Adjudant, Løjtnant Berton, en

Officer, som Hs. Ekscellence sætter sær-

lig Pris paa, og som desuden ved sin

Fødsel, sin Formue, sine Forbindelser og

det Navn, han har erhvervet sig ved

nogle krigsvidenskabelige Arbejder, ind-

gyder den ikke særlig grundige civile

Minister Respekt.

Løjtnanten fæster sine graa, kloge øjne

paa Papirerne, men løfter dem straks

efter op og flytter dem i Retning af

Døren. —
„Kære Far," siger en ung sød Stemme,

„Din Kakao . . og Din Datter venter ....

Aa god Morgen Hr. Berton. .
."

Madelaine er Ministerens eneste Barn,

og naturligvis forguder han denne 19

Aars Pige, der altid faar sin Vilje. Hen-

des øjne er lige saa smukke, som de er

kloge, og paa en Gang straaler de af

Maaneskin, Skælmeri og Intelligens. Mi-

nisteren elsker denne Datter og Ber-

ton .... ja, kan der være nogen Tvivl

om hans Skæbne, efter at han næsten et

Aar hver Formiddag har holdt Hs. Eks-

cellence med Selskab ved Kakaoen?

„Er det virkelig sandt kære Far,"

siger hun, idet hun fylder Hs. Ekscel-

lences Kop, „er det virkelig rigtig sandt,

at Du i Morgen vil gaa op med den nye

Militærballon?"

„Ja, nu er det definitivt afgjort. I

Morgen Formiddag Kl. 10 præcis."

„At sige, Deres Ekscellence, hvis det

ikke blæser for stærkt."

„Nej, kære Løjtnant Berton, i hvert

Tilfælde. Præcis paa Slaget 10 ligger

„Kondoren" parat."

— Ministeren rejser sig for at ombytte

sin Hjemmefrakke med det mere repræ-

sentative Skrud, der hører til et Stats-

raadsmøde, og Løjtnanten er, som ofte

før, nogle øjeblikke alene med den unge

Pige, han elsker.

For naturligvis elsker han Madelaine!

Men hvorfor tier han da om det, han

brænder efter at sige? Hvorfor glider

saadanne Øjeblikke hen uden anden Ord-

veksling end det sædvanlige Konversa-

tionsidioti, som han hader? Ja, hvorfor

griber han dog ikke denne lille hvide

Haand og siger ganske stilfærdig og lige-

frem de Ord, der stedse og altid svæver

ham paa Læben:

„Jeg elsker Dem, Frøken Madelaine."

Fordi han ganske simpelt frygter for

Svaret! Og fordi han meget hellere vil

stilles op ad en Mur med en Peleton

Geværløb rettet mod sit Bryst og selv

kommandere „Fyr," end han vil høre

Madelaines søde Stemme svare:

„Jeg kan ikke blive Deres .... men

jeg vil bestandig betragte Dem som min

kære Ven, .... som en Broder. .
."

Er den 19aarige Piges Smil og For-

trolighed mod den 35aarige andet end

den Tillid, hvormed man møder en Ven?

Ja, hvem ved! Maaske aner den unge

Pige, der netop nu kysser sin Far til

Farvel, ikke selv, hvordan Svaret vilde

blive, hvis han spurgte — Hvem ved.

Maaske man kunde have læst noget

derom i det Blik, Frøken Madelaine scn-
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der efter den ranke Ofricer, da han gaar

for at ledsage Ekscellencen til Elysee.

Maaske. Men det skjules næsten helt

under de lange, bløde Øjenvipper.

II.

„Kondoren" rykker i sine P^ortøjninger

og synes endnu mere utaalmodig end

Løjtnant Berton, der har taget Komman-
doen over den lille Afdeling Ballon-Sol-

dater, der skal sætte „Kondoren" til Vejrs.

Hs. Ekscellence lader vente paa sig!

Nu maatte han ellers gerne komme.

Blæsten er allerede kendelig stærk, og

„Kondoren"s Bevægelser bliver mere og

mere deliristiske.

»Det kniber med at holde hende, Hr.

Løjtnant," siger Sergenten. „Det giver

Vabler i Fingrene."

Og virkelig maa Mandskabet, der i

Øjeblikket udgør „Kondoren "s Ankere,

holde igen af alle Kræfter.

„Ja, Ministeren maa straks være her,

Hs. Ekscellence plejer som bekendt at

være overmaade præcis. Klokken mang-

ler endnu nogle Minutter."

Og straks efter bebuder en Støvsky

den krigsministerielle røde Bil.

Og Tudehornet faar Bertons Hjerte til

at banke stærkere. Madelaine er jo med.

„Nej, Hr. Berton," siger den samme
unge Dame, mens hun ved Ministerens

Arm gaar hen til „Kondoren", „det kan

da umuligt være Deres Mening, at Far

skal ombord i en Lufcsejler, der teer sig

saa ungdommeligt. Man bli'r jo søsyg

alene ved at se paa, hvor den dingler."

„Ballonen kommer ganske i Ligevægt,

saasnart den slippes løs."

„Kære Barn," siger Ministeren, „lad

os ikke gøre for megen Blæst af den

Blæst. Desuden, jo stærkere det blæser,

des hurtigere kommer vi frem. Det er

desuden ganske farefrit."

„Ja, helt uden Fare er det nu ikke i
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denne Storm," indvender Løjtnanten; „i

hvert Fald risikerer Deres Ekscellence at

komme længere bort end maaske bereg-

net eller belejligt."

„Ja Fa'r," Frøken Madelaine klynger

sig til Ministerens Arm, „Du skiihle nu

meget hellere opsætte den Rejse til en

anden Dag!"

„Aa Snak, lille Du, det vilde virkelig

være at vise et slet Eksempel. Man ved,

at Mmisteren i Dag vil gaa op med
„Kondoren", Aviserne har skrevet derom.

Vil Du, der nu skal læses: Hans Eks-

cellencens Mod sank i samme Forhold,

som Ballonen steg! Jeg ser Skillings-

bladene hovere: Vor tapre Krigsminister

trodser Elementerne i Magsvejr!"

„Far," siger den unge Pige, „Du har

naturligvis Ret; Løjtnant Berton, hvor-

mange kan Ballonen bære i Gondolen?"

„Fire til fem vokne Mænd, Frøken."

Frøken Madelaine klapper i Hænderne.

„Far, saa tager jeg med!"

Generalen vender sig brat:

„Er Du fra Forstanden, Barn ... ja

undskyld . . . men derom kan der aldeles

ikke være Tale!"

Men saa let kapitulerer den unge Pige

dog ikke. Det har virkelig, og det ved

F^ar ogsaa godt, altid været hendes Øn-

ske at prøve at gaa til Vejrs med en

Ballon og se Paris oppe fra Skyerne . . .

og nu var her en saa udmærket Lejlig-

hed .... naar hun endda maa faa Lov

at komme bare 50 Alen op, blot for at

føle, hvorledes det fornemmes at svæve

mellem Himmel og Jord.

Ja det lader sig maaske høre. Det

vilde altsaa blive en Opstigning i Ballon

captif, forinden den egentlige Luftrejse.

„Hvad mener De, min kære Løjtnant?

Kan det lade sig arrangere?"

Løjtnant Berton, hvis Blik paa sin

Vandring fra den ene Enkelthed til den

anden af den henrivende Helhed, der
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udgøres af Frk. Madelaines Toilette,

netop dvæler ved den elegante Knap-

støvle, hvormed den unge Dame i Øje-

blikket maaske koketterer en lille Smule

. . . Løjtnant Berton farer sammen.

„Om det kan lade sig arr . . . ja . .
.

jo . . . naturligvis . . . med største Let-

hed ..."

„Og uden Fare?"

„Ja, ganske uden Fare . . . naturligvis

kan Frøkenen ikke være alene i Gon-

dolen . . . men jeg staar selvfølgelig til

Tjeneste som ... om jeg saa maa sige . .

.

Elevatorfører.

"

Og saaledes bliver det. Med Løjtnan-

ten og iMadelaine i Gondolen skyder

„Kondoren" nogle Minutter senere til

Vejrs med en spinkel men solid Staal-

trosse som eneste Jordforbindelse!

IlL

Det stormer ikke mere saa voldsomt,

men „Kondoren" slaar dog nu, da dens

Opdrift paa et Signal af Løjtnanten stand-

ser, nogle uberegnelige Slag, der nødven-

diggør, at Bertons kraftige Arm af og

til maa understøtte den nydelige Pas-

sager.

Frøken Madelaine er betaget af det

vidunderlige Panorama, der breder sig

dybt nede under hendes Fødder.

Hun hører Sporvognsklokkernes Klemt,

Togenes Piben og den fjerne Summen
af Millionbyens mangestemmige Larm.

Men paa en Gang, da hun læner sig

ud over Gondolens Rand for at vifte ned

til Ministeren og ser Hs. Ekscellence som

en lille sort Prik dybt, dybt nede, bliver

hun greben af Svimmelhed og dukker

sig hastigt ned paa Gondolens Bund.

„Ja, De maa ikke le af mig, Hr. Ber-

ton, men jeg bliver virkelig ganske svim-

mel. Men forklar mig, hvad alle disse

mange Indretninger tjener til hvor-

ledes finder De Rede i dette Væv af

Snore ... og dette Haandtag, der ligner

en Kupeelaas . .
?"

Den unge Pige strækker Haanden ud.

„For Guds Skyld, Frøken, rør den

endelig ikke! Naar dette Haandtag drejes

ned, løses Gondolens Forbindelse med
Staaltrossen; den daler og vi stiger."

„Vilde det være forbunden med nogen

videre Fare?"

„Nej, for saa vidt ikke, men absolut

ufarlig er en Luftsejlads jo aldrig. I Dag

vilde vi risikere at blæse ud over Atlan-

terhavet. I alt Fald var vi udsat for at

maatte lande i en eller anden ødemark,

paa en Hede, i en Skov . . . langt fra

menneskelige Boliger og Befordringsmid-

ler. Hjemvandringen kunde byde paa

adskillige Strabadser."

„Ja," den unge Pige smiler, „det vilde

jo være frygteligt . . . skønt jeg vilde jo

være under væbnet Ledsagelse . . . men
man behøver altsaa kun at gøre ....

saadan?"

Og Frøken Madelaine rækker sin lille

fint behandskede Haand ud efter det

blanke Messinggreb,

„Ja, mere behøves der ikke .... men

Frøken .... tjen mig i .... det er vir-

kelig ikke til at spøge med . . .
."

Men da vender Frøken Madelaine sig

brat.

:>Er De bange, Løjtnant Berton?"

Løjtnant Berton ved ikke, hvad der

foregaar i ham i dette Øjeblik. Han fæ-

ster sit rolige Blik paa den unge Pige

og ser endnu engang, hvor sød hun er

— fra den store Hat og ned til den lille

Fod! Han ser hendes Hals, hendes Haar

og han læser et Sekund i hendes blide,

skælmske Øjne, paa hvis Bund han sy-

nes at finde noget, der volder ham en

Fryd, han ikke ved hvad er.

„Bange," .siger han, „bange — ...

nej det er jeg forresten ikke!"

Og han bøjer sig frem, griber om det
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skinnende Haandtag og drejer det ned-

efter.

I samme Øjeblik skyder „Kondoren"

til Vejrs som en Pil.

IV.

Oppe i Højderne er Stormsuset mæg-
tigere, end Berton har tænkt sig det, og

i rasende Fart føres „Kondoren" mod
Vest.

Dybt nede svinder Agre, Skove, Byer

og Bjerge forbi dem. Det ser bestandig

ud, som er det Jorden, der løber fra

dem, og „Kondoren", der staar ubevæge-

lig midt i Rummet. De mærker knap,

at Tiden iler, og at Farten allerede har

varet i Timer.

Madelaine er ikke Spor af bange. Hen-

des Øjne straaler.

„Hvilken vidunderlig Rejse," siger hun,

„Tak, Berton . . . Løjtnant Berton ....

for denne Oplevelse . . . !

. . . Jeg havde ikke troet at en Mand . .

.

kunde have saa meget af . . . ja, hvad skal

jeg kalde det: Beslutsomhedens Mod . .

.

. . . Aa, hvor vi flyver . . . højt oppe

over dem dernede . . . Vi to .
." — den

unge Pige rødmer . . . „Ja jeg mener . . .

De og jeg!"

. . . Men Løjtnant Berton sig mig nu . . .

troede De virkelig, at jeg troede, at De

var . . . bange?"

„Nej, det ved Gud jeg ikke troede!"

„Men hvorfor da . . . hvorfor . . .

drejede De da pludselig Haandtaget ned?"

„En Indskydelse, Frøken!"

„Ja, men . . . har De betænkt, hvad

De risikerer . . . jeg mener . . . kan her

ikke blive Tale om Brud paa Disciplinen

og Reglementerne og hvad ved jeg . . .

risikerer De kort sagt ikke Deres Stilling

ved dette Æventyr . . . jeg mener. Løjt-

nant Berton: Stod det Dem klart, da

De . . .
?"

.Ja!"

„Men hvorfor bragte De da dette

Offer . . . for det kan man jo nok kalde

det . . . var det for at glæde mig . . .

jeg mener berede mig . . . denne Rejse?"

„Aa nej, ... egentlig ikke . . . eller

rettere absolut }iej. Lad mig hellere sige

det var virkelig udelukkende af egoisti-

ske Hensyn ....

. . . Jeg behøvede jo kun at gøre denne

Bevægelse ... for at blive ene med Dem
. . . opleve et Æventyr sammen med
Dem ... og saa kom Deres Spørgs-

maal, om jeg var bange . . . bange for

at gribe Lyk . . .
."

Berton standser pludselig. Han er

bleven opmærksom paa en Sølvstribe

forude, der kommer nærmere med for-

færdelig Hurtighed.

Det er Havet 1

„Hurtig Frøken . . . den Snor . . der . .

.

Ventilsnoren, løs den, og træk til ....

det er nødvendigt, at vi øjeblikkelig gaar

ned!"

Madelaine griber om Snoren ; men
enten hendes Haand skælver, eller det

er Vinden: Snoren glider den unge Pige

ud af Haanden, flagrer nogle øjeblikke

vildt efter „Kondoren" og føres sluttelig

af et Vindstød op om Ballonhylstret!

Ventilen kan ikke aabnes, Ballonen

ikke dale!

Og Havet er nu ganske nær!

Der er ikke et Sekund at spilde.

Berton griber efter sin Revolver. Maa-

ske han kan skyde Hul i Ballonhylstret.

Han tøver ikke. Men Revolveren klik-

ker; Den er ganske læns for Patroner.

Og nu er det desuden ogsaa for sent.

En Larm som af fjern Torden stiger

op fra Dybet.

Nede under „Kondoren" vælter sig de

lange Atlanterhavsbølger ind mod Bre-

tagnes Klipper for at knuses til Støv.

„Kondoren" fører to Mennesker ud —
ud over det vildende Hav.
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V.

Berton er entret op ad Ballonens Snore-

værk og har bjærget Ventillinen. Nu

staar han atter i Gondolen. Men det er

for sent at dale nu. De er allerede langt

fra Frankrigs Kyst.

Berton er endnu ganske forpustet og

aandeløs.

„Jeg tror," gisper han, „jeg tror vor

Kurs er Nordøst. Kan „Kondoren" blot

bære saa langt, lander vi i Irland."

Madelaine er meget bleg, men synes

ikke at være bange.

„Tror De, „Kondoren" naar der-

over?"

„Jeg tror det sikkert. Endnu er der

i alt Fald ingen Grund til at fortvivle."

Men Stormen begynder at løje af.

Farten er ikke mere saa stærk, og

„Kondoren" gaar kendeligt lavere.

Den blaa Havflade dernede kommer

nærmere.

Berton tømmer Sandsækkene ud en

for en, og Ballonen stiger paany.

De sidder længe tavse og stirrer ud

mod Nordøst. Bag dem svinder det

sidste Glimt af Bretagnes Klipper, og

forude viser en smal, blaalig Stribe de

første Konturer af den grønne ø, som

de nærmer sig.

Madelaine skælver af Kulde.

„Aa . . . om Forladelse ... at jeg

ikke har tænkt paa det ... se her ..."

Og Løjtnant Berton knapper sin Vaaben-

frakke af og lægger den om Madelaines

Skuldre.

Hun smiler. „Tak," siger hun.

— — Den fjerne Kyst kommer kun

langsomt nærmere, og „Kondoren" gaar

bestandig lavere

!

Berton trækker sine Støvler af og

kaster dem i Havet. Samme Vej gaar

hans Ur, Revolveren og nogle Instru-

menter. „Kondoren" stiger et Par Favne.

Men kun for nogle øjeblikke.

Kysten kommer nærmere, men endnu

er den alt for fjærn.

Det er klart, at „Kondoren", der nu

kun svæver en Snes Alen over Havspej-

let, ikke har ret mange Kræfter igen.

Der er blot eet at gøre.

Kun een af Passagererne kan reddes.

„P>øken Madelaine," siger Løjtnanten,

idet han svinger sig ud over Gondolen,

„det er nødvendigt at gøre „Kondoren"

s

Byrde lettere. — Jeg vil forsøge at

svømme i Land. Saasnart De er inde

over Kysten , trækker De i Ventilsnoren

her . . . Ballonen vil da langsomt dale,

og idet den støder mod Jorden, springer

De ud . . . heldigvis er Vinden nu saa

svag, at den ikke vil volde Vanskelig-

heder . . .
."

Madelaine ser ind mod Irland, hvor

Landets og Skovenes Farver nu kan

skelnes. Det er umuligt, at nogen kan

svømme saa langt.

Hulkende klynger hun sig til Berton.

Al hendes Selvbeherskelse er brudt. Den,

hun elsker, maa ikke dø.

„Nej , nej ... . det er alt for forfær-

deligt . . . det er jo den visse Død . . .

det er umuligt for Dem at naa ind . . .

og hvad skal der blive af mig, naar

De . . . nej . .
."

„Slip mig, Frøken Madelaine,"

ser De da ikke, der er intet Valg ....

det maa være saaledes ... og naar alt

kommer til alt, er det slet ikke sikkert,

at jeg ikke naar Land."

„Nej, nej .... De maa ikke . . . .

De maa ikke . . . . Aa . . . Berton . . .

Jeg elsker Dig jo elsker Dig . . .

ved Du da ikke, at jeg elsker Dig . . .

nej , hvor skulde Du vide det . . . selv

ved jeg det jo først nu . . .
."

I dette Øjeblik strejfer Gondolbundcn

Bølgetoppene.

Berton bedækker det taarcbadede .An-

sigt med Kys.
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„Madelaine . . . lille . . . søde Made-

laine . . . .", stammer han, „. . . . nu

vil det lykkes ... ser Du, man dør

ikke fra en saadan Fryd . . . paa Gen-

syn!"

Det er yderste Tid. Berton lader sig

falde ... det salte Havvand suser og

summer for hans Ører, idet det lukker

sig over hans Hoved.

Men „Kondoren" hæver sig i et væl-

digt Hop svimmelhøjt og stryger ind

mod den grønne 0.

VI.

Berton svømmer. Kun naar en Bølge-

dal et øjeblik aabner en Udsigt, ser han

Landet som en svag, graa Stribe langt,

langt ude i Synsranden.

Saa længe vil han ikke kunne svømme
uden øvelse eller Træning, som han er,

det ved han.

Allerede nu, da han lige er kommet

op fra Dybet, koster det ham Møje at

kløve de lange Bølger.

Men koldt og klart, som hans Hjerne

altid arbejder under kritiske Situationer,

vejer hans Tanke ogsaa nu alle Mulig-

heder.

I alt Fald, siger han til sig selv, kan

jeg holde dette gaaende to Timer. Før

om to Timer er jeg altsaa ikke dømt,

saa lang Tid har jeg i hvert Fald til

Raadighed.

I Løbet af to Timer kan meget ske.

En Sejler kan vise sig indenfor min

Stemmes Rækkevidde. Haabet er ikke

absolut ude. Der er Mening i at fort-

sætte Kampen. Andre uforudsete Ting

kan hænde. Jeg kan møde et Stykke

Vragtømmer, en drivende Træstamme.

Sker det, er jeg frelst.

Og med den vidunderlige Evne, han

besidder til aldrig at tage Bekymringer

et eneste Minut forud, siger han til sig

selv:

De første tre Kvarter kan jeg altsaa

tænke paa Ting, der er mindre udmat-

tende for den Energi, til hvis yderste

Giveevne jeg maa appellere!

Og midt i denne haabløse Stilling, foran

Dybets grønne Øje, begynder han at for-

tælle Himlen, Havet og Maagerne om
Madelaine.

Han prøver at gennemtrænge Bølge-

larmen med hendes Navn.

Madelaine! Madelaine!

Han gentager det atter og atter. At

dø fra et Liv ved hendes Side . . . . aa

nej . . . det er umuligt ... og det skal

heller ikke ske!

Livets og Dødens Tanker brydes om

hans Sjæl.

En lunken Bølge knuses mod hans

Ansigt.

Fremad! Fremad!

Mon Timen ikke længst er gaaet?

Trætheden begynder at lejre sig i

hans Ledemod.

Bevægelserne volder ham Smerte.

Rolig og uden Angst siger han til sig

selv:

øjeblikket nærmer sig!

Han arbejder sig videre, men føler,

hvordan Kræfterne ebber ud.

Men da ser han forude et vældigt

Drivtømmer .... eller maaske en Træ-

stamme .... Han er frelst.

Og han jubler: Madelaine, jeg er

frelst

!

Nu blot en Snes Svømmetag, og Bjæl-

ken vil yde ham Hvile og Frelse.

Nu! Han griber efter den, kaster sig

hen over den.

Den giver efter.

Det er Tang!

VII.

Altsaa er det forbi, tænker Berton,

højest et Kvarter, saa er jeg rednings-
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løst færdig. Og han bereder sig til

at dø.

En Mand, der i Sandhed tror paa

Gud, frygter ikke Døden, og Berton har

for ofte, i det, der har mødt ham. staaet

Ansigt til Ansigt med Gud, til ikke at

tro.

Men hans Kærlighed til Livet er uover-

vindelig. — Han rummer en Verden af

nyfødt Lykke, og han vil ikke dø, ikke

endnu.

Nu, da Madelainre elsker ham, er Livet

alt for vidunderligt!

Landet er nu nærmere. Han kan

skelne Huse og Træer, men for hans

blytunge Lemmer er det endnu uendeligt

fjernt.

Men endnu giver han ikke op. Han
midtsamler sin Villie, indkalder alle sit

Legemes og sin Sjæls Reserver, og med
dette sidste Opbud af Kraft tvinger han

sig frem.

„Gud Fader i Himlen, jeg beder Dig,

hjælp mig nu!"

Og som hans Vilje og Bøn tvinger

den frem, skyder i dette Øjeblik en Baad

ud fra Land.

Pilsnart kløver den Bølgerne, det hvide

Skum staar den om Boven, og den

tykke, sorte Røg vælter op af Skorste-

nen og lægger sig efter den som en

lang, smal Sky.

For Bertons Øjne vokser denne Baad

med rivende Fart. Om nogle Minutter

vil den naa ham.

Det er en engelsk Torpedojager.

Berton vil raabe, men Udmattelse og

Sindsbevægelse kvæler hans Stemme, han

vil pladske om sig med Arme og Ben,

men al Evne har forladt ham.

Skal Dybet tage ham just i det Øje-

blik, han tror sig frelst?

Madelaine! Madelaine!

Han faar Luft i et skingrende Skrig

og mister Bevidstheden.

Men et Øjeblik efter ligger han paa

Torpedojagerens Dæk.

Han har kæmpet med Dybet, og

Dybet har tabt!

VIII.

Den unge amerikanske Millionær Wil-

liam Clyne har udbedt sig den Ære at

maatte stille sin Dampyacht til Raadig-

hed for den franske Ministers Datter. I

den tidlige Morgen har „Victoria" for-

ladt Queenstown.

Paa Agterdækket staar Berton i Sam-

tale med den unge Yankee.

„Den der," siger Løjtnanten og peger

ud mod den fjerne graa Stribe, der er

Irland; „den der vil jeg sent glemme."

„Indeed! Mr. Berton har virkelig og-

saa al Aarsag til at huske derpaa! Men
nu , da vi har nogle Timer for os selv,

inden Deres Fædrelands Telegrafkablere

anfalder os, maa De fortælle mig Deres

„Indtrj'k fra et Ophold i det irske

Hav"

!

„Men, kære Mr. Clyne ... De er da

vel ikke en forklædt Journalist, i Færd

med at bemægtige Dem Dagens Sensa-

tion?"

„Nej, jeg er kun en Ener i den store

Sum af Nj'sgerrige. Og min Ærgerrig-

hed er at læse Avisen, inden den bliver

trykt. Altsaa . . .
."

Og Berton maa fortælle om Kampen
med det grønne Dyb . . . indtil det Øje-

blik, da han paa Torpedojagerens Dæk
vaktes til Bevidsthed ved de Kys, hvor-

med Madelaine bedækkede hans vaade

Ansigt.

— — Ja, Madelaine . . . den 19aarige

Ministerdatter, hvis Billede de store en-

gelske Magaziner kappedes om at bringe,

og som allerede Dagen efter „Kondoren "s

Stranding fik Kabeltilbud fra New York

Herald om lOsXX) Dollars for en „Rejse-

beskrivelse" !

608 =--



Madelaine

Som om der var noget at fortælle!

Madelaine synes det i alt Fald ikke.

„Ser Du," havde hun sagt til Berton, da

hun berettede ham sine Oplevelser, „det

hele var jo ganske ud af Landevejen.

Da „Kondoren" blev lettet for sin ene

Passager, steg den straks meget højt,

men derefter fortsatte den Farten ind

mod Land. Det gik hurtigt. Da „Kon-

doren" var lidt fra Kysten, trak jeg i

Snoren, og nu dalede Ballonen. Heldig-

vis faldt den lige i Havstokken. Jeg

sprang ud, vadede i Land, lykkelig ved

Tanken om at kunne sende Dig Hjælp,

thi Farten ind og Landingen havde ikke

staaet længe paa, og jeg haabede at

kunne sende Hjælp , inden det blev for-

silde. Men nu opdagede jeg, at Kysten

var øde, og at jeg først maatte bestige

den stejle Klippe , inden jeg kunde naa

Forbindelse med Fyrtaarnet, den eneste

menneskelige Bolig, jeg kunde øjne. Jeg

raabte og skreg, men ingen hørte mig.

Først langt om længe fandt jeg en Sti,

en Slags Trappe indhugget i Klippen.

Endelig stod jeg ved Fyrtaarnets Dør.

Aa, hvor jeg skreg og buldrede! Saa

kom den gamle Fyrmester. Aandeløs

fortalte jeg ham alt ... .

„De maa gaa ud med Deres Baad!"

bønfaldt jeg.

„Til ingen Nytte, Frøken," svarede

han, „for det første har jeg ingen Baad,

og hvis jeg havde en , vilde den være

for lille, og Løjtnanten, som De siger

svømmer derude, maatte drukne, inden

den naaede frem mod Strøm og Vind.

Men jeg ved noget, der er bedre."

Og han humpede til Telefonen og

ringede:

Lad mig faa Værftet, Queenstown.

Det varede umaadelig længe, inden

han fik Forbindelsen, aldrig er 15 Se-

kunder forekommet mig saa dræbende.

Men Resten kender Du: Ti Minutter

senere var Torpedojageren „Prins Albert"

undervejs til Fyrtaarnet. Fyrmesteren

havde nemlig meget snedigt regnet ud,

at naar de tog Udgangspunkt fra Bal-

lonens Landingssted og sejlede ud vin-

kelret fra Kysten, vilde de komme paa

Din „Rute". Og de naaede Dig."

Berton skælver ved Tanken om
den Fryd, han har læst i hendes Øjne,

og han ved, at de aldrig mere vil for-

lade hinanden. Det behøves heller ikke,

for netop som „Victoria" lagde ud fra

Kajen i Queenstown, blev der kastet et

Telegram ombord til ham.

Det var fra Paris . . . S\ar paa den

Depeche, han og Madelaine i Gaar lod

kable over Kanalen til Hs. Ekscellence.

— Og nu længes han kun efter at

vise Madelaine dette Telegram fra Paris

. . . denne Snes Ord, der er den faderlige

Velsignelse, krævet og givet pr. Traad!

Men Madelaine sover i „Victoria''s

Kahyt, og Berton maa vente. Imidlertid

underholder Mr. Clyne ham paa det liv-

ligste, og Berton svarer med den største

Aandsfraværelse i øst, naar Millionæren

spørger i Vest.

Sandheden er, at den franske Officer

slet ikke hører, hvad Amerika fortæller

og hvor kan han ogsaa det i

et øjeblik, da hans Sjæl er en eneste

Drøm om Kærlighed, og da han har

alle sine Kræfter behov for at hindre sig

selv i at raabe endnu en Gang ind mod

den grønne 0, hvis sidste Skimt nu

svinder bag Jordkuglens Runding:

„Madelaine, jeg elsker Dig!"
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FRILUFTSTEATRET
Af Helge Rode.

S'
'ELVE det Held, som

har fulgt Friluftste-

atret virker bedaarende

i et Land, hvor Uheld

ofte er en stor Herre. At

vor lunefulde Sommer har

givet det sin fulde Vel-

signelse er allerede et helt

Mirakel. Gid den Dejlige

i^[B paa Trods af sin Natur

^ 1 ^S^ maa vise sig trofast frem

gennem Tiden mod Fest-

*- * ^'» spillene paa Willumsens

skønne Scene, da har vi

en ny og liflig Fornøjelse at regne med

her i Landet — saa forfriskende og rige paa

Impulser som dette Aars Forestillinger allerede

har vist sig.

Det er først og fremmest morsomt, at der

er kommen noget saa egenartet og dansk ud

af denne internationale Idé. Jeg ved ikke,

om man maaske ogsaa andet Steds i Mod-

sætning til det klassiske Mønster, ikke blot

spiller under aaben Himmel, men helt ind i

og med Naturen — Ulvedalsscenen bliver

dog i hvert Tilfælde noget for sig. Stedet

er saa karakteristisk vort og saa lykkelig valgt.

— Lad være, at det maaske medfører Ind-

skrænkning i Repertoiret. Der bliver nok at

vælge imellem alligevel, og selv om der maaske

noget savnes Lys paa Scenen, saa opvejes

Manglerne rigelig af det mærkelige Per-

spektiv, Scenebilledet paa denne Maade har

faaet. Virkningen af Spillet i Baggrunden,

af Personernes Kommen og Gaaen, af

Kaab og Kamp dybt inde mellem Stam-

merne, er forbavsende. Et og andet kan

\'interens Teatre maaske lære af Erfaringer,

vundne herude.

Xaar alt kommer til alt havde det ogsaa

sin Rigtighed, at man aabnede med Ochlcn-

schlager. Han er vor egen og den første,

som skabte et poetisk Drama i Norden. Hans

grundlæggende Betydning for Dansk og Norsk

Teater er uomtvistelig. Alligevel kan man

jo nok faa lidt ondt i Forstanden, naar

„Hagbarth og Signe" nævnes i Flæng med

Shakespeares Mesterværker og dets Opførelse

ophøjes til det store Dramas Renaissance.

Hvad er stort Drama? Dog vel ikke blot

et Skuespil med sørgelig Udgang, spillet i

en fjern Fortids Kostumer og skrevet paa

Vers at en forlængst afdød Digter.

Husker jeg ret, saa skrev Oehlenschliiger en

Gang nogle spøgefulde Ord til sin Kæreste

omtrent som saa : Jeg skal leve af og klæde

mig ved Hjælp af Tragedier. For første

Akt faar jeg Bukserne osv. — Nu, Bukser

maa haves og Mangel paa Buksers Havelse

tangerer det tragiske, og selve denne muntre

og elskværdige Udtalelse vilde ingen tage

ham ilde op, hvis man ikke stundom i hans

senere Tragedier kom til at tænke paa Alen-

maalet. Ikke i den Forstand, at man føler

nogen Angst for, at Digterens Bukser skal

blive for korte. Ak nej, tværtimod! -— man

synes Væven gaar saa glat, at der paa

denne Maade maatte kunne produceres

smukke Klæder i kilometervis. Oehlenschlii-

ger vilde skrive Tragedie, men som Aarene

gik, lagde hans Natur ham flere og flere

Hindringer ivejen. Han kaldte paa Trage-

diens barske Storme, men søgte uvilkaar-

lig Læ.

Hans Væsen var Idyl. Vi saa det med

Corregio i Vinter. De første Akter er præg-

tige, noget af det ypperste, han har skrevet,

baaret af en kunstnerisk Entusiasme, som

maa varme og glæde enhver Kunstner, men

det er Idyl; efter alle Solemærker at dømme
maa det Hele gaa godt — nogle Misforstaael-

ser med den store Miquel maa let kunne

opklares og bliver da ogsaa opklarede.

Men Oehlenschlåger vilde Tragedie — og

610



Friluftsteatret

Fra Opferelsen at „Hagbarth og Signe".

Stykket fik da paa temmelig urimelig

Maade en sørgelig og rørende Afslutning.

Det er ikke Tragedie. Ingen Lidenskab, in-

gen Nødvendighed !

Og nu Hagbarth og Signe. Her er jo

egentlig Tragediens Apparat i bedste Orden.

Hagbarth dræber — og elsker og elskes af

den Dræbtes Søster. Jovist; men nu kommer

Oehlenschlager med sin Trang til Skønhed

og Harmoni, d. v. s. til Idyl og opfylder

denne Ramme med Ædelhed. Det er i ædel

Kappestrid, der dræbes, og den Ædle, som

bliver dræbt, vil saa grumme gærne dø, og

før Kampen bliver de to Helte de bedste

Venner. Saa megen Idyl som muligt. Og

da Hagbarth har bedt Alf om at lægge en

Rose paa hans Grav, og Alf har bedt Hag-

barth om at plante en Lilje over hans

Ben, og de derpaa gaar ud Arm i Arm

for at kæmpe, da er det ikke noget ube-

tinget tragisk Lys, der falder over Scenen.

Betegnende nok — Dronning Bera, der

ene af alle faar en menneskelig Idé, nemlig

den at ophænge Hagbarth, hvis han ikke

for Fremtiden holder sig borte — hun vir-

ker midt i denne Ædelhed som en Furie

fra Mørkets Rige. Fru Blad satte uvilkaar-

lig en tyk Streg under dette, skønt Oehlen-

schlager ikke har ment det saa slemt.

Men nu ikke flere Nap efter Oehlen-

schlågers Laurbær ! For han vandt jo virkelig

Laurbær. Publikum saa paa Stykket i store

Træk, følte med dets blide Poesi og græd

over Kærligheden og Døden. Sommernatten

gør blød om Hjertet. Og de, for hvem Tra-

gedien forblev Hecuba, havde nok at glæde

sig ved i Optrins og Optogs vidunderlige

maleriske Virkninger. Og de indrømmer gerne,

at Oehlenschlager trods alt havde Navnet

og den Rejsning, som kunde bære Frilufts-

teatrets pragtfulde Kappe. Var „Hagbarth og

Signe" ikke noget stort Drama, saa var
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lla;ir.Jv.crkcr.'M;cncn at en „Skiui'-sumir.crnaUsJioni".

Oehlenschlager dog en stor Digter. I sin

lykkelige Ungdom et fuldgodt Geni, svulmende

af Saft og Sødme som en Drueklase.

Den rent maleriske Virkning af „Skær-

sommernatsdrømmen" var mærkelig nok knap

saa stor som den „Hagbarth og Signe" bød

paa. Gad vide, om Stykket ikke burde være

spillet en Time senere. Det dæmpede Lys vilde

da være faldet sammen med Stykkets cen-

trale Virkning. Og mon ikke ogsaa Dragterne

var stemt derefter ? Paa Friluftsteatret maa

man jo i det Hele taget lægge an paa at naa

enkelte store, væsentlige Virkninger og saa

forøvrigt renoncere paa en og anden Sand-

synlighed. Man renoncerede da ogsaa paa

en Salsdekoration, maaske mere end strengt

nødvendigt. Væggene var fremstillet af sam-

menflettede Grene. Det smagte af Willum-

sens paa engang geniale og dogmatiske

Hjerne: „Skal det være Skovteater, saa skal

det altsammen være Skov", noget som dog

ikke lader sig helt gennemføre.

Det gik nu godt og det lader sig udmær-

ket forsvare; men mon ikke Sceneinstruktionen

selv anviste en endnu bedre \'ej for Fremtiden,

da den i sidste Akt lod to høje Fakkelstan-

dere bære ind? Nogle flere saadanne, navn-

lig hvis de var hvide, vilde straks danne en

prægtig Søjlehal? Og mens vi nu er ved

Sal og Vægge, saa var den Haandværker, der

forestiller en Mur, for godt kostumeret. Han

lignede en Mur altfor meget. Hertugen i sin

Grenehal maatte blive misundelig over en

saadan Mur, og det er jo ikke Meningen.

Dog dette er Pillerier ; Helhedsindtrykket

var overdaadigt, og Iscenesættelsen rig paa

Idéer. Et uimodstaaeligt Paafund var de

smaa Buske, der kom tumlende ind, ikke

mindre glimrende var Dorphs Kostumering af

Puk; og da alle Skovens smaa Væsener,

muldvarpeagtige Trolde og lyse Alfer kom

trippende og trimlende, ilende og dansende,

saa fyldte de virkelig Sommernatten med et

saa mylrende Liv, at man lo af Glæde, fordi

der her var arbejdet med en Fantasi, der saa

lykkeligt havde laaet Fart af Shakespeares

egen.

Folte Skuespillerne det ikke ogsaa? De,

som i „Hagbarth og Signe" kun havde

kunnet yde noget smagfuldt.'' Folte de ikke,

at Shakespeare her som altid fyldte dem med

Livets Aande. Shakespeares Replik er i

Sandhed levende. Den bugner af Veltalen-

hed, men den stammer ogsaa og snubler

i Vrede og rejser sig fnysende. Alle Sinds-

stemninger strømmer og bølger og bruser

i disse Vers. Ingen har nogensinde saa-

ledes hersket over Ordet. Hviken Konge!
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Herre i Tragediens paa engang vilde og

strenge Verden og i Humorens bekym-

ringsfrie Egne. Ikke nogen Antimoralist,

som mange mener, men beskuende alt fra

et ophøjet Stade og samtidig staaende

med sin fulde Menneskelighed midt i alt

det, som er Livets. Baade Moralist og Ikke-

Moralist, som Livet selv er det. — Og

her i „Skærsommernatsdrømmen" en lyrisk

Fanlast, straalende af Vid og Skælmeri og

en legende Sindrighed, der har gjort en

hastig henkastet Festcaprice udødelig. Hos

os er hans Herredømme ubestridt. „Hamlet"

i Vinter og nu „Skærsommernatsdrømmen".

Sejr efter Sejr. Det er en Ære for os, at

vi gør ham til vor, og at vi virkelig kan

spille ham.

Ved denne Shakespeare-Forestilling viste

det sig da opsaa, at Friluftsteatret kan blive

af virkelig Betydning for vor Skuespilkunst.

Den friske Luft havde virket befriende paa

Humøret, Sommeraftenen havde befrugtet

Fantasien. Bakkeskraaningen gav en ufor-

lignelig Fart i Bevægelserne. Med brillant

og munter Hengivelse spilledes Optrinene

mellem Brødrene Poulsen og Fru Blad.

De komiske Scener, hvor Helsengreen forte

an, havde en primitiv Festivitas over sig,

som fyldte mere i det store Rum end selv

Olaf Poulsen formaaede paa den lukkede

Scene. Men først og fremmest var Fru

Wieths Puk sprunget lyslevende frem af

Skoven. Født i en Rede i et gammelt

Træs Hulning, Legekammerat med Egern og

Ræveunger, gnaskende i vilde Bær og Fugle-

unger, dirrede hun i hver Fiber nær ved at

sprænges af Troldethed og Gaapaalyst. Et

kosteligt Stykke Kunst som Midtpunkt i det

hele festlige Billede vævet ind i Sommernat-

tens Silke.

Nej, Shakespeare vendte sig ikke i sin Grav

under denne Forestilling. Han opholdt sig

overhovedet ikke i sin Grav. Han sad

paa sin Trone

!

Da Forestillingen var forbi, blev der et

mylrende Liv i Skoven. Det trippede og

hviskede, det smilede og lo, det tittede med

muntre Farver m.ellem Træerne. Det var

som om Troldene og Alferne paa Scenen

havde formeret sig i tusindevis. — Det var

ikke andet end Mennesker, det var sandt at

sige „Publikum". Men det var fornyet og

forvandlet. Sommernatten og Poesien havde

i Forening hittet paa en ny Trolddom.

Fru (Hara Wieth som Puk.
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POLITISKE FREMTIDSPROBLEMER
Af Dr. phil. Arthur Christensen.

Den politiske Udvikling bevæger sig ikke

jævnt, men i Spring. Medens Sam-

fundstilstande og Tidsaand ændres umærke-

ligt fra Dag til Dag, bliver de politiske

Former lagt fast for en længere Periode og

ændres først — under mere eller mindre

følelige Rystelser for Samfundet — naar

denne Forandring saa at sige er bleven na-

turnødvendig. Det gamle vedbliver i lange

Tider at herske i Kraft af sin blotte Eksi-

stens, i Kraft af Inertiens Lov, ved Frygten

for det uvisse o. s, v. Men der kommer et

Tidspunkt, hvor det nye har vokset sig saa

stærkt, at det maa sejre. Ved den franske

Revolution faldt den paa Feodalismen grun-

dede Samfundsbygning, som forlængst havde

overlevet sig selv og ikke længere havde

nogen raison d'étre, men kun eksisterede

netop ved Inertiens Lov. Der kunde maa-

ske være Tegn i Sol og Maane paa, at

tion ! saaledes skriges der fra alle Sider mod

det franske Parlaments Diætslugere, mod

„les quinze Mille". Vælgeren stemmer me-

kanisk efter Parole fra det Parti, han til-

fældigvis tilhører
;
personlig Interesse har han

egentlig ikke i Sagen, det kan være ham

nogenlunde ligegyldigt, af hvem han bliver

misregeret. Han har ikke megen Respekt

for d'Hrr. i Palais Bourbon, men Politikerne

forsikrer ham daglig om, at hvis der intet

Parlament var, vilde Forholdene være endnu

værre. Derfor affinder man sig med et

Skuldertræk med de bestaaende Ulemper,

haaber maaske i Hemmelighed paa en Re-

duktion af Medlemstallet af dette Kammer,

der koster ca. 12 Millioner Francs om Aa-

ret, efter at det i en Periode, hvor der fra

alle Kanter kræves Sparsommelighed, har

forhøjet sine Diæter med 66 Procent. Her

er en stigende Følelse af, at der ikke er

Historien var ifærd med at gentage sig. De Tale om en virkelig Interesserepræsentation,

politiske Former fra Revolutionen bestaar at Systemet hænger i Luften. Kun taler

endnu, kun overfladisk reformerede fra Tid

til anden, men de synes overalt mere eller

mindre at have ophørt med at svare til de

virkelige Forhold. Man har en Repræsenta-

tion, der, tildels i hvert Fald, repræsenterer

imaginære Værdier.

I Frankrig fremtræder Forholdet ret klart.

De forskellige Partiers Programmer er sam-

mensatte af meget forskelligartede Bestand-

dele, der skal svare til højst forskelligt si-

tuerede Individers Behov og derfor er vage

og udflydende og skjuler den indre Tomhed

man sagte derom, thi Parlamentarismen er

trods den afslidte Forgyldning endnu en

mægtig Gud, der ikke taaler Kætterier. Men

en stigende Procentdel af Vælgerne bliver

hjemme paa ^'algdagen. Ved de senere

Valg regner man, at ca. en Tredjedel af

Vælgerne har undladt at stemme.

Da den socialistiske Deputerede Compére-

Morel en Gang i Kamret blev angrebet af

de Radikale, fordi han var bleven valgt ved

Hjælp af „reaktionære" Stemmer, svarede

han: „Man plejede at slaa sig op ved at

bag en hul Retorik, hvor veltjente Fraser rase mod Præsterne. Jeg talte til Folkene om

serveres om og om igen, saa længe der er deres økonomiske Interesser. Jeg drev Ikke

Gnist af suggestiv Kraft tilbage i dem. Po- Politik, og det var nok til, at jeg blev valgt.
'^

litiken bliver i stigende Grad et Levebrød „l'olitiken", hele dette Apparat af for-

for politiske Forretningsmænd med en Suite vanskede Kendsgerninger, gensidige Bag-

af Slægt, Venner og Protegéer, der trives vaskelscr og .Stemmefangeri, der er Trappe-

under de Deputeredes brede Vinger. Favo- stigen til Mandaterne ii 15,000 Francs, har

ritisme. Cæsarisme, Funktionarisme, Korrup- da allerede paa sine Steder fremkaldt en

614



Politiske Frem tidsproblemer

saadan Lede, at den bedste Anbefaling til

at blive valgt er slet ikke at tale om Poli-

tik eller „manger du curc", men udeluk-

kende at holde sig til de økonomiske Inter-

esser. Paa et saadant Grundlag kan Mænd

fra de forskelligste Lejre mødes.

Den tyske Bloc-Politik er særlig lærerig;

den giver det tydeligste Bevis paa, al del er

Erhvcwsintcrcsscrne og ikke ahslrakte Dogmer,

der i Virkeligheden hærer Polilikeii. I den

tyske Kanslerpolitiks Puslespil med Parti-

kombinationer er enhver Koalition mulig

mellem Partier med forældede Programmer,

endog mellem saa afgjorte Modstandere som

Konservative og Liberale ; men enhver Koa-

lition vil briste i det Øjeblik, da Partierne i

et Pengepung-Spørgsmaal kommer til at staa

i en haandgribelig Antagonisme. I Sporgs-

maalet om Fordelingen af 500 Millioner

Mark Rigsskatter udkrystalliseres de jord-

bundne økonomiske Elementer, der tindes i

hvert enkelt Partis Dogmebygning; Libera-

lismen og Konservatismen kommer til at re-

præsentere hver sin levende Interesse, hen-

holdsvis Industri-Handel og Landbrug, og da

hver Gruppe efter Evne vil vælte Betalings-

byrden over paa den anden, sprænges Bloc'en.

D. V. s. : den sprænges i det Øjeblik, da

det ikke længere er Konservatisme og Libe-

ralisme, der staar overfor hinanden, men

Land- og Byinteresser.

Ingen vil falde paa at nægte, at økono-

miske Synspunkter endog i meget høj Grad

er oppe i vor Tids Politik. Men de økono-

miske Spørgsmaal ses væsentlig fra en be-

stemt Synsvinkel : Forholdet mellem besid-

dende og ikke-besiddende Klasser. „Sociale

Reformer" er Tidens Løsen, og man søger,

om end lidt usikkert og under store Van-

skeligheder, at gennemføre en vis Forholds-

mæssighed i Skattebyrdens Fordeling efter

Skatteevnen.*) Men Kampen staar jo ikke

*) Trods alt Demokrati hviler de finansielle

Byrder overalt uforholdsmæssigt haardt paa de

brede Lag. Det er mere og mere blevet Stats-

blot mellem Besiddende og Ikke-Besiddende,

den staar ogsaa mellem de forskellige Inter-

essegrupperinger. Det er saa at sige en

anden Dimensionsform for det moderne øko-

nomiske Problem. Og her er det, at Sam-

fundet stedse mere bydende maa kræve en

politisk Leddeling, der svarer til Realiteter.

Den naturlige Udvikling, der altid til syvende

og sidst arbeider sig igennem selv den sti-

veste Dogmatisme, giver os allerede mangt

et Fingerpeg. I ét Land tager et Parti sig

særlig af Landbrugets, et andet særlig af

Handelens Sag, i et andet Land har Kirken

et stærkt Parti i Ryggen o. s. v. Men al-

mindeligvis maskeres Standsinteresserne ved

agitatoriske Fraser om ideelle, sociale eller

patriotiske Hensyn, hvorved mange tilfældige

Stemmer indfanges, saa at Gruppernes ind-

byrdes Styrkeforhold ikke kan afgive Maale-

stok for Erhvervsinteressernes forholdsmæs-

sige Betydning i Statens Økonomi. Her

mangler enhver samlet Organisation af Sam-

fundslivets Faktorer, alt gaar paa bedste

Beskub, Visse Interesser, som Skolevæsen,

Videnskab, Litteratur, Kunst, er i de fleste

Stater mere eller mindre henviste til tilfæl-

dige Partigrupperingers Naade, de har ingen

specielle og selvskrevne Talsmænd. Og dog

er f. Eks. et Felt som Skolevæsenet af saa

fundamental Betydning for hele Samfundet,

at det vel kunde gøre Krav paa en Repræ-

sentation af Fagmænd. Som Forholdene nu

er, kan Tilfældet maaske bringe en Skole-

mand ind i Parlamentet fra den eller den

Kreds, men det kan ogsaa være, at Kredsen

mændenes og Lovgivernes vigtigste Opgave i alle

Lande at finde nye Skatteobjekter, nye sindrige

Midler til at suge Pengekraften ud af „les con-

tribuables", navnlig af Mellemlagene. Fortsættes

Udviklingen konsekvent i samme Spor som nu,

og vedbliver Budgetterne Verden over at vokse

efter den formidable Progression, som de sidste

Aartier udviser, saa synes det at skulle føre til,

at alle plyndres til Skindet, — for at der kan

blive Midler til, at alle kan faa Fattigunderstøt-

telse.
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sender en Skomager. Og hvad Mening er

der i, at Spørgsmaal, der angaar Videnska-

bens Stilling, skal afgøres af et Parlament,

hvori der maaske ikke sidder en eneste Vi-

denskabsmand ?

Charles Benoist har sikkert Ret, naar han

afleder alle de Onder, hvoraf vor Tids poli-

tiske Liv lider, af den uorganiske eller uorga-

niserede almindelige Stemmeret.*) At bygge

paa Individets Suverænetet er at bygge paa

Flyvesand, som omtumles efter Vindens ube-

regnelige Luner. „Thi", skriver Benoist,

„i Staten som i Naturen er Atomet, saa

længe det vedbliver at være Atom, anarkisk.

I har overskaaret næsten alle Baand, der

bandt Individet til hvadsomhelst, I har iso-

leret det fra alle de andre, I har ophøjet

det til den ypperste Magt, I har samlet al

Myndighed i det, medens det allerede besad

alt Begær. Efter at have „abstraheret" Su-

veræneteten har I paa en Maade „abstrahe-

ret" selve Individet; derpaa har I sluppet

det løs i Samfundet med dets utaalmodige

Egoisme; I har paa en Gang sluppet 10

Millioner Egoismer ud og saaet 10 Millioner

Spirer til Anarki ! . . . Hvilken Kimære ! At

skabe noget varigt af Ustadigheden og no-

get ordnet af Uordenen! Som om det for

at rejse et Monument, der kan trodse Tiden,

var nok at hægte Atomer sammen og at

lægge den ene Molekule til den anden. . . .

Den sande Aarsag til den Uro, som plager

den moderne Stat, til den Krise, hvorunder

den lider, kender vi nu. Sagen er den, at

den haarde Virkelighed er kommen, at de

logiske Konsekvenser har vist sig, at der af

den „nationale Suverænetet" naturnødvendigt

er fremgaaet den uorganiske almindelige

Stemmeret, og af den uorganiske almindelige

Stemmeret er naturnødvendigt fremgaaet det

almindelige Anarki. Den moderne Stats Syg-

dom er — det nytter ikke at søge Omskriv-

ninger — : Anarkiet, midt under Gadernes

*) Ch. Benoist: ,La Crise de l'Etat moderne.

Fredstilstand; et snigende, langsomt Anarki,

der findes overalt i den og saa at sige er

den medfødt. I Virkeligheden er dette sni-

gende Anarki maaske det farligste ; det an-

det Anarki gør mere Larm, men mindre

Virkning, og det stammer desuden fra det

første: Anarkiet / Samfundet avler Anarkiet

mod Samfundet." Men ikke blot de anarki-

ske og anarkistiske Tendenser fødes med

logisk Nødvendighed af det moderne Demo-

krati. I denne atomistiske Opløsning af alle

naturlige Klassegrupperinger maa der danne

sig nye Tiltrækningscentrer, hvorom Ato-

merne kan samle sig, og saaledes bliver den

af Amerikaneren Hamilton udtalte Sætning

rigtig, at „Korruptionen er nødvendig i De-

mokratierne". Valgsystemet er dannet paa

altfor optimistisk Grundlag; det har ikke

taget to Slags Mennesker i Betragtning:

Svindlerne og Dumrianerne. Det giver de

sidste til Pris for de første og de hæderlige

og oplyste Folk til Pris for begge Parter.

Ud fra disse Betragtninger kommer Benoist

til den Slutning, at den eneste Frelse ligger

i, at den almindelige Stemmeret organiseres,

d. V. s. bringes i Sammenhæng med den

levende Samfundsorganisme, med den sociale

Leddeling.

Det er forøvrigt en Tanke, der dæmrer

paa mange forskellige Steder. I Anledning

af Poststriken i Frankrig i Foraaret skrev

saaledes den til selve den radikale Regerings-

majoritet hørende Professor Julard i „Siccle"

en Artikel, hvori han mindede om den

„Kendsgerning, at vor Valgret ikke mere

staar i Overensstemmelse med de nye øko-

nomiske, industrielle og sociale Forhold."

„Man vælger", skrev Aulard, „de Depute-

rede paa Grund af en lang Sædvane, men

de repræsenterer i Arbejdernes Øjne intet

andet end denne Sædvane. Vore Venner har

Majoriteten i Parlamentet og vælges af Ma-

joriteten blandt Franskmændene, men de

bliver kun valgte af uorganiserede Masser,

medens det sociale og som Følge deraf og
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saa det politiske Liv synes at gaa over til

de organiserede Grupper, d. v. s. Syndika-

terne. Selv om ogsaa vore Venner vandt

Enstemmighed i Parlamentet og i Landet,

var deres Stilling ikke derfor mindre vanske-

lig og foruroligende, thi de havde ikke de

levende, virkende og sig selv bevidste Grup-

pers Mening for sig. . . . Mange af vore

Venner putter Hovedet i Sandet for med

lukkede Øjne at vente paa den drevne Stats-

mand, der skal genoprette vort forældede

Regime i dets Glans, i Stedet for, at de

skulde vente Forbedringen af selve Parla-

mentarismen, som man maa reformere for at

indgyde den nyt Liv. Nej, denne drevne

Statsmand, som I venter, vil ikke komme;

men naar I venter med korslagte Arme, saa

vil der komme en Rytter med Støvler og

Sporer. Kun naar I hører paa Sandhedens

og Erfaringens Raab, naar I støtter Eder

paa Demokratiets levende og organiserede

Kræfter, naar I hjælper dem til bedre at

organisere sig og til at faa en klarere Be-

vidsthed om de nationale saa vel som om

de individuelle og klassemæssige Interesser,

kun da og kun saaledes vil I redde Repu-

bliken og Friheden."

Som god Demokrat ser Aulard kun paa

„Arbejderne"s Krav. Men det er klart, at

hvis hans — iøvrigt kun vagt og uklart

udtrykte — Reformideer er rigtige for Ar-

bejdernes Vedkommende, saa har de ogsaa

Adresse til de andre Samfundsklasser, hvis

økonomisk-politiske Organisering er langt

mindre fremskreden. Socialismens Vækst i

alle Lande har sin naturlige Forklaring deri,

at Socialismen mest konsekvent har fulgt

den historiske Udvikling henimod Faginter-

essernes Overvægt over de gamle Dogmer.

Den alene har bevidst lagt Politiken ind i

Faginteressernes Spor. Den har organiseret

Arbejdermasserne til en ensidig Kamp for

Arbejderinteresser. Modvægten mangler, fordi

Samfundets andre Lag ikke har lagt deres

Politik om paa samme Basis, men stadig

kæmper mod de samme Vejrmøller. Tilløb

til antisocialistiske Samlingsbevægelser giver

ingen Løfter paa Fremtiden, fordi Bevægelser

med rent negativt Formaal ik;ke i Længden

kan have Livskraft. Det er ikke ualminde-

ligt i borgerlige Kredse at træffe en resigne-

ret Overbevisning om, at vi med sikre Skridt

gaar en eller anden socialistisk Tvangsstat

imøde. Men hvis det borgerlige Samfund

er sundt i Kærnen, hvis det demokratiske

Styres Skader ikke har angrebet selve deres

Marv, vil det reagere af sig selv. Det vil

tvinges til Selvforsvar gennem en Organise-

ring af de borgerlige Samfundskræfter, og

disse borgerlige Organisationer vil tvinges til

at tage Politiken i deres Tjeneste, som Social-

demokratiet allerede forlængst har gjort. Man
vil saa kunne kæmpe paa lige Fod, og

Skridtet fra Talrepræsentation til Interesse-

repræsentation vil være gjort.

I Tyskland er Spørgsmaalet om Interesse-

repræsentation som sagt blevet brændende

ved den store Finansreform.kamp. Man har un-

der sidste Sommers Kampagne Gang paa Gang

set Liberalismen betegnet som „Børsens og

den mobile Kapitals fødte Repræsentanter".

En nationalliberal Rigsdagsmand hævdede i

Partiorganet „Nationalzeitung", at hans Parti

stod over de økonomiske og sociale Inter-

essegrupper. Han fik Svar af en Dr. Tille i

„Siidwestdeutsche Wirtschaftskorrespondenz"

.

De Nationalliberale byggede endnu, paastod

denne, paa Tankeforvirringen fra 1865 og

havde endnu ikke lært, at Nutiden i Hoved-

sagen kun giver sig af med økonomiske og

sociale Spørgsmaal og blot undtagelsesvis

med politiske. Dr. Tille opregner det na-

tionalliberale Partis sociale Sammensætning

og kommer til det Resultat, at det er et

Embedsmandsparti, der vel er vant til at

give Landbruget nogle smaa Indrømmelser

(^/r, af sin Repræsentation), men som med

en Ringeagt uden Lige ser ned paa Erhvervs-

livet. „Fem Industrimænd og tre Købmænd
er den Repræsentation, som det vover at
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byde Industrien og Handelsstanden. Det

skulde denne Stand virkelig i Længden lade

sig bydel Den maatte være blottet for

Selvagtelse, om den slog sig til Ro dermed.

En Million Stemmer fra Embedsstanden, de

liberale Erhverv o. s. v. er i den national-

liberale Rigsdagsfraktion repræsenteret ved

28 Rigsdagsmænd, 3V2 Million Stemmer fra

Handels- og Industristanden ved 8! . .
."

Hertil bemærker det konservative preussiske

Junkerblad „Kreuzzeitung", at det opstillede

Regnestykke „gaar ud fra den falske Grund-

tanke, at hver Stand i Rigsdagen skal re-

præsenteres ved Deputerede af sine egne

Rækker; det er ikke blot uigennemførligt,

men det strider ogsaa mod Ideen om den

parlamentariske Folkerepræsentation"

.

Junkerbladet, der ellers altid bekæmper det

„parlamentariske System", benytter her i en

snæver Vending sine parlamentariske Mod-

standeres Taktik, at fremstille den „parla-

mentariske Idé" som et urokkeligt Tabu-

Dogme, en Art Naturlov. Sagen er jo den,

at den sporadisk opdukkende Idé om en In-

teresserepræsentation for ethvert herskende

Parti — hvad enten det er agrarisk-konser-

vativt som i Preussen eller radikalt som i

Frankrig — staar som en Vederstyggelighed,

fordi den vil gøre Ende paa en Situation,

der tillader dette Parti at udbytte Modstan-

derne og tilrive sig selv alle Fordele.

Men Udviklingen gaar sin Gang. Den 12.

Juni 1909 samledes over 6000 Rcprasentantcr

for Industri, Haandvark, Handel og Børs-

verden i Cirkus Schumann i Berlin og dan-

nede som en Modvagt mod Junkernes „Bund

der Landivirte" et „Hansa-Bund fiir Gcwerbe,

Handel und Industrie" til Beskyttelse af disse

Erhvervsgruppers Interesser og 77icd det ud-

trykkelige Formaal at opstille Kandidater af

disse Standers egne Rakker til Rigsdag og

Landdage. Viser denne Institution sig at

have Livskraft — hvad alt foreløbig tyder

paa — , saa staar nu i Tysklands politiske

Liv tre store Erhvervsorganisationer rustede

til Kamp overfor hverandre: „Agrarforbun-

det", „Hansaforbundet" og Socialdemokratiet.

Det er maaske det tydeligste Fingerpeg i

Retning af Fremtidens Politik, som endnu er

kommet frem i noget Land. Og der er alle-

rede Tegn til, at denne Tysklands politiske

Organisering paa okonomisksocial Basis skal

fortsættes. Sidst i Oktober g?-undlagdes i

Berlin et „Bund der Festhesoldeten" . Mere

end jo Emhedsmandsforeninger deltog i den

nye Organisations Start. Dens Formaal er

„at repræsentere Rigs-, Stats-, Kommunal-

og Privat-Embedsmændenes samt Lærernes

økonomisk-politiske og kulturelle Interesser"

og „i Særdeleshed at understotte Valget aj

saadanne Folkerepræsentanter, der viser tilstrak-

kelig Forstaaelse af Embedsmandenes Interesser"

.

Allerede for 25 Aar siden er Ideen om

en korporativ Repræsentation bleven fremsat

med en Klarhed, der intet lader tilbage at

ønske, af den belgiske Professor Adolphe

Prins. *) Han paapeger, hvorledes Middel-

alderens evropæiske Stater havde Samfundets

sociale Leddeling til Grundlag ; Middelalde-

rens repræsentative Systemer var netop byg-

gede op korporativt. Det stærke Konge-

dømme trængte efterhaanden disse Spirer til

en efter hvert enkelt Folks Tarv afpasset,

udviklingsdygtig Folkerepræsentation tilbage,

og den franske Revolution gjorde rent Bord

med dem for at bygge den nye Forfatning

op paa Rousseaus metafysiske Teori om

Folkesuveræneteten. Kun i H^ngland, hvor

Broen mellem gammelt og nyt aldrig er

bleven afbrudt, fungerer Parlamentarismen

endnu taaleligt godt, ellers har den spillet

Fallit. Parlamentarismen er bleven en Tal-

lets Despotisme; den herskende Majoritet

repræsenterer jo kun „Halvdelen -\- 1".**)

*) La Dcmocratie et Ic regime parlemcntairc.

Bruxelles et Paris 1884.

**) Rent mcningslos bliver Parlamentarismen i

det Øjeblik, da Parlamentsmajoriteten repræsentc

rer en Minoritet i Folket. Det er i Virkeligheden

paavist talmæssigt, at Kammerfiertallet i Frankrig
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Begrænses Stemmeretten ved Census, faar en

bestemt Klasse Overvægt; ved almindelig

Stemmeret faar en anden Klasse Overmagten

i Kraft af sit Tal; altid knuses Mindretal-

lene ubarmhjærtigt.

„I vore Dage", skrev Prins, „har man

kun tænkt paa at repræsentere Principer

;

Stemmeretten hænger i det tomme Rum. Det

eneste Baand, ved hvilket den knytter sig

til den eksisterende Verden, er det kunstige

Baand, som bestaar i Valgkredse, der er af-

satte paa Maa og Faa paa Landkortet. Men

Samfundet ejer noget andet end tænkte Ind-

delinger og kunstige Begrænsninger; det ejer

en organisk Leddeling, naturlige Grundvolde,

d. v. s. Fællesskab i Interesser, Land- og

Bygrupper, industrielle og økonomiske Grup-

per, Kunst- og Videnskabsgrupper o. s. v. . .

Nu er de traadte i Baggrunden, man maa

opdage dem; men de eksisterer, de er lige-

saa gamle som Menneskeheden, de udgør

Menneskeheden selv i dens daglige Arbejde,

og ingen Revolution kan tilintetgøre dem.

Nu vel, disse Grupper er Valgrettens Ram-

mer. Ligesaa vanskeligt som Repræsenta-

tionens Problem er, naar man betragter Sam-

fundet i dets metafysiske Enhed og kun

faar Øje paa Individerne, ligesaa let er Løs-

ningen, naar man lader den Tap, hvorom

det hele skal dreje sig, være Realiteterne,

d. v. s. de Sammenslutninger, der saa at

sige er fremgaaede spontant af selve et

Lands Indvolde.

„For det første har Afstemningen kun

Betydning, naar Vælgeren har Interesse i at

stemme. Saa holder han sig ikke borte og

lader sig ikke bestikke, I vore Dage er

Udebliven og Stemmepaavirkning naturlige

og uundgaaelige. . . En Borger kan lade sig

bevæge til at stemme mod et Princip, men

aldrig siden 1875 har svarel til Flertallet af Væl-

gerne. I 1906 fik de valgte Deputerede ialt

5,209,606 Stemmer, medens 6,383,852 afgivne

Stemmer maatte savne Repræsentation.

han vil ikke stemme mod sin Interesse.

Hele Spørgsmaalet drejer sig om at for-

hindre denne Interesse i at være simpel og

foragtelig, hvad der er Tilfældet, naar man

køber Stemmerne, og om at gøre den legi-

tim, hvad den bliver, naar man grupperer

Menneskene efter deres sociale Virksomhed. . .

Den politiske Modenhed har mangfoldige

Grader, Besiddelsen har en skrøbelig Basis

eller en omtvistelig Oprindelse, selv Fornuft-

hensynet skifter Udseende efter Partierne og

forener ikke altid Menneskene under samme

Fane. Kun de store sociale Interesser for-

binder uvægerligt Menneskene paa samme

Maade og holder sig gennem Aarhundre-

derne som de uforanderlige Faktorer i en-

hver Civilisation. . . Endelig overlades ved

et saadant System intet til Tilfældet. Man

vil ikke længer finde disse latterlige Valg-

kollegier, hvor Vælgerne samles hulter til

bulter, idet de pludselig for en Dag forlader

deres Sædvaner, deres Forbindelser, deres

Forretninger og sammen med andre Borgere,

som de ikke kender, stemmer paa en Kan-

didat, som de heller ikke kender. . . Vi har

en Karikatur af det parlamentariske Styre.

For at vi kan besidde det i dets egentlige

Væsen, er det nødvendigt, at Parlamenterne

svarer til de sociale Krav, der er selve Kil-

derne til det nationale Liv. Den repræsen-

tative Regeringsform er Arvingen til alle de

Kræfter, som de gamle politiske Institutioner

fordelte i talrige Korporationer. Hvis den

støtter sig alene paa Massen, er den ikke

tro mod sin historiske Mission.

„Naar alle Borgere i et Land klassificeres

saaledes og udøver deres Rettigheder i deres

respektive Klasser, bliver det den almindelige

Valgret, eftersom alle afgive Stemme; men

den almindelige Valgret uden de voldsomme

Spring, som den er underkastet, naar den

mangler Støttepunkt, uden den Uretfærdighed,

som fremkommer ved Stemmernes Ligeværdi,

uden den Undertrykkelse, hvormed Tallets

Suverænetet knuger frie Aander. Man til-
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deler hver Sammenslutning et Antal Deputerede,

der staar i Forhold til Sammenslutningens,

ikke numeriske, men sociale Betydning".

*

Krisen i Parlamentarismen er det store

„mal du siécle". Den føles mer eller mindre

overalt, i Østerrig-Ungarn, hvor Statsmaski-

neriet i Virkeligheden næsten bestandig er

kørt i Staa, i de romanske Lande, hvor

Korruptionen og det, at Regeringen „laver"

Valgene, næsten regnes for den naturlige

Tingenes Orden, i Amerika, hvor Ordet

„Politiker" allerede er ifærd med at faa en

stærkt pejorativ Biklang. Hvor dybtgaaende

Samtidens politiske Misbrug er, derover bli-

ver Folkene sjældent helt klare, før Kata-

strofen er der. Den anarkistiske Bevægelse

med dens Voldsforbrydelser burde være et

Memento. Den kan ikke affejes med et

Skuldertræk og et: „De er jo gale Menne-

sker!" Et Fænomen som Anarkismen er

ikke et tilfældigt Udslag af en forbigaaende

forrykt Aandsretning, den er et Sygdoms-

symptom af den alvorligste Art, og Syg-

domssymptomer lader sig maaske for en Tid

undertrykke ved kraftige Midler, men derved

helbreder man ikke selve Sygdommen. I

Grækenland har Befolkningen og Hæren rea-

geret mod Partipolitikernes Regimente paa

samme Maade, som Ungtyrkerne reagerede

mod Abd-ul-Hamids Despoti : ved et Militær-

diktatur. MilitærHgaens Fører, Oberst Zorbas,

beklagede sig til en Interviewer over, at

Evropa viste den græske Revolution saa

ringe Retfærdighed: „Evropa ved ikke, hvor

vidt Parlamentarismens Misbrug har bragt os !"

Men Militærdiktaturer aabner Vejen for nye

Omvæltninger; de giver ikke den Sikkerhed,

som et moderne arbejdende Samfund kræver.

De kan kun være en Nødhjælp og en Over-

gang. Med eller uden Revolutioner maa

Hjælpen komme gennem en Reform af det

repræsentative System. Det repræsentative

Systems fundamentale Fortrin fremfor Abso-

lutismen ligger jo netop deri, at medens

Absolutismen ikke kan reformeres uden sam-

tidig at ophøre med at være Absolutisme,

rummer Repræsentationssystemet saa at sige

ubegrænsede Muligheder for Forandring og

Forbedring. Vi har prøvet én Vej. og den

har vist sig ikke at være den rette; vi maa

altsaa forsøge en anden. En Fylde af bri-

stede Illusioner har dog endelig lært os, at

Politik har meget lidt med Idealitet at gøre,

og at det er Partiernes solide, materielle In-

teresser, der dominerer. Intet er da i Vir-

keligheden naturligere end, at man søger paa

rationel Vis til Samfundets Bedste at ud-

nytte den i Partiegoismen liggende Drivkraft

ved at lade de enkelte Erhvervsgrupper

kæmpe hver for sit og blot gennem Forfat-

ningen bestræbe sig for at afbalancere disse

Interesser og at give dem en Modvægt i en

speciel Repræsentation for de samlende Kræf-

ter i Nationen, for Nationens fælles Inter-

esser udadtil. Det kunde f. Eks. tænkes op-

naaet gennem et Tokammersystem, hvor

Andetkammer repræsenterede Erhvervsgrup-

perne, medens Førstekammer var valgt paa

territorialt Grundlag, ikke efter en tilfældig

Kredsinddeling, men efter Landets naturlige

historisk-geografiske Inddeling (Amter, De-

partementer o. s. V.).

Hvad der tiltrænges, er kort sagt ikke en

Lapning (Valgreformer, Omlægning af Valg-

kredse o. 1.), men en Omstøbning. Mod-

standerne af en Interesserepræsentation plejer

at affærdige den med en Bemærkning om,

at den er „praktisk uigennemførlig". Det

er mig i Virkeligheden umuligt at se, hvor-

for. Vanskeligheden ligger aabenbart deri,

at de, der er anbragte ved Magtens Kød-

gryder eller haaber efter Tur at naa frem

til dem, ikke godvilligt vil vige Pladsen.

Men gaar Udviklingens Strøm i Retning af

en Interesserepræsentation, saa vil den komme

før eller senere, paa Trods af Politikerne.

Naar de gamle Guder først til Gavns har

diskrediteret sig selv, vil Vejen ligge aaben

for de nye.
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ROBERT SCHUMANN
1810—1910.

Af William Behrend.

OM et berømt Sted i Sclnihcrts C-Diir-

Symfoni har Schumann sagt: Det er,

som om en Gud sniger sig om i Orkestret.

Han selv sneg sig som en Romantikens Gud

ind i sin Tids Musik. Dulgt, hemmeligheds-

fuldt, anelsesfuldt og — stille. Ti denne

store, kraftige, førladne Musiker elskede frem-

for alt det tyste, det lydløse. Han hadede

Støj, han taalte ikke Larm; det var ham en

Lidelse, da han kom til at bo i Hus med

Mennesker, der spillede af Hjærtens Lyst løs

paa deres Klaver, og hans Nerver pintes af

Lirekassens Toner eller af Gaderaabene. Han

holdt af at gaa paa tykke Filtsaaler i sine

egne Stuer, og han listede sig endda, til de

Tilstedeværendes Forbavselse, omkring paa

Tæerne — han vilde paa en-

hver Maade undgaa at sætte

Luften i urolig Bevægelse; man

skulde knap ane, at han skred

gennem Værelset. Og hans Væ-

sen var Tavshed. En saa at

sige musikhistorisk berømt Tavs-

hed — ialtfald grundtypisk i

Mødet med Riih. IVavner, om
hvilket denne, hvis Væsen var

Uro, Bevægelse, Talen-løs, be-

rettede til Hjemmelsmanden : det

var ikke til at udholde med

Schumann, han var ikke til at

faa til at ophøre med at tie

-— mens Rob. Schumann til

samme Hjemmelsmand klagede

:

det var uudholdeligt med Wag-

ner, han vilde jo ikke høre op

med at snakke.

Tavshed var Schumanns Væ-

sen selv i det menneskeligt in-

derligste Forhold til hans til-

bedte, længe omsværmede Clara.

Det er rørende, men livagtigt at læse hendes

Skildring af, hvorledes de to kunde gaa Haand

i Haand paa lange Spasereture — uden at

veksle et Ord. Han er helt optaget af sine

Musik-Tanker, hun af at gætte disse — en

Gang imellem vender han Hovedet mod hende,

ser med sine blide, kærlige Øjne paa hende

og trykker samtidig — i Tavshed — hendes

Haand; og hun er overlykkelig. Saa lyk-

salig var Clara ikke altid ved denne Faa-

mælthed, der til daglig kun havde et Nik

eller en svag Mumlen som Bidrag til Kon-

versationen — og som kun i Ny og Næ
kunde vige, naar et eller andet Æmne greb

Schumann i usædvanlig Grad eller en eller

anden Ytring udæskede hans Kunstnersind
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eller rene menneskelige Følelse, men som da

ogsaa afløstes af en næsten hæftig Talens

Strøm, farvet af hans digteriske Ævne og vel

i Stand til at betage Tilhøreren. — Helt for-

pint, ja krænket følte Clara sig, naar Schu-

mann, optaget i Hjemmet af Udarbejdelsen

af sine Idéer, lukkede den sidste Meddelelses-

port. Han kunde dog gærne blot lade hende

vide, hvorfor han var tavs, hvad for Idéer

og Arbejder der beskæftigede ham! Ganske

vist blev hun oftest helt forsonet og rigelig

belønnet, naar han, der elskede det hemme-

lighedsfulde, endelig „overraskede" hende

med færdige, fine og skønne Musikgaver.

Og han paa sin Side, der sværmede for og

hungrede efter Stilheden, kunde ikke altid

tilgive hende, at hun i det Hjem, hvor han

undfangede sine Værker, kunde tænke paa at

dyrke sin Virtuositet, der umulig kunde være

lydløs. (Ogsaa i dette Ægteskab, der af

Skønt-Talere er oppyntet til den pure Poesi,

var der menneskelige Brist og Gnidninger —
man er ikke i Tvivl derom, naar man læser

det Kæmpeværk, tre tykke Bind, som Litzmann

har helliget, bogstavelig talt helliget „Clara

Schumanns Liv og Gerning". Og dog var

det et Ægteskab opover Gennemsnittet ved

hendes trofaste Kamp for Livsopholdet og

[næppe fuldt forstaaende] Beundring for

Kunstnerægtefællen og ved hans blide og

ømme Kærlighed og stærke Glæde ved

Hjemmet).

Ogsaa i Vennernes Kreds var Schumann

den tavse. Han var Midtpunktet i Kredsen,

ikke blot fordi han — først dog efterhaan-

den — blev den berømte Komponist, ikke

heller paa Grund af sin fornemme Førelse,

der i Forening med Tavsheden gjorde ham

lidt utilnærmelig — men fordi han føltes som

den, fra hvem Impulserne udgik og som den,

der kunde sætte de nye Idéer i Stil i sit

Tidsskrift, og endelig — og ikke mindst —
fordi han var den trofasteste af dem alle;

den for hvem Venskabet var noget af en

Helligdom, et Sværmeri af Jean-Faulsk og

romantisk Oprindelse. Af „Ungdomsbrevene"

ser man, hvor meget det betød for ham at

knytte Venskabsbaandene fastere og fastere,

at forstaa Vennernes Sindelag og mere og

mere gaa op i den gensidige Hengivenhed.

Og fra de senere Aar de historisk berømte

Venskabsforhold : det beundrende overfor

Felix Mcndehsolni , en næsten sygelig og

saare farlig Seen-op til den jævnaldrende

snildere og kyndigere men mindre sjælsdybe

Musiker, og det faderligt varsomme og opmun-

trende overfor Johannes Brahms.

Men blandt Vennerne i den gammeldags,

endnu bestaaende Leipziger- Knejpe „Zum

Kafféebaum", hvor Schumann paa tysk Vis

søgte Erstatning for den hjemlige Selskabelig-

hed, og hvor han — saaledes berettes det

endnu den Dag i Dag i Leipzig — periodisk

kunde fordybe sig mere end godt var i sit

Krus eller Glas (ti han foretrak, naar Mid-

lerne var dertil. Champagnen for Miinchner-

øllet) — dér sad han sideværts ved Bordet,

støttede Armen paa Bordkanten, hvilede det

tunge Hoved med det tykke glatnedkæmmede

Haar i Haanden, sugede paa sin Cigar og

hørte vel, hvad de andre sagde, for nu og

da nikkede han bifaldende eller han smaalo —
men selv tav han,-- En gammel nylig afdød

Storforlægger i Leipzig, hvis Navn herhjemme

er mindre kendt end hans Firmas, har for-

talt en pudsig Episode fra dette „Kafféebaum"-

Vennesamfund, der har særlig Interesse for

os danske: Om den unge sejrsstolte I^iels

W. Gade, der paa Mendelssohns Foranled-

ning var kommet til Leipzig — for at erobre

den tyske Musikverden. Hans nyartede Be-

gavelse og naive Begejstring havde hurtig

vundet den livfulde og meddelsomme Mendels-

sohn — nu skulde Robert Schumann, Musik-

byens anden og nasten ligesaa beundrede

Storhed, vindes. Og Gade ilede til „Kaffée-

baum". Men hvor anderledes var Modtagel-

sen ikke her. Et Nik og et Glas 01 — ingen

Omfavnelse, ikke et Ord. Gade blev forvirret,

men forsøgte ungdommelig dristig at komme
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\3M..

Robert Schumann. Etter en Tegning.

sin tavse Bordfælle til Livs med alle Slags

Spørgsmaal og med mange forskellige Æmner.

Udover Nikket og maaske et nyt Glas 01

opnaaede han intet. Han tvinges selv til

Tavshed — sidder lidt nervøs og en Smule

fornærmet hos den berømte Mand, hvis Væsen

næppe var ham rigtig bekendt; men han vil

ikke give tabt, nu skal Robert Schumann

imponeres, og han spiller sin Trumf ud, idet

han med kraftig Røst raaber gennem Stuen:

Kellner, bringen Sie mir einen Schijjcrgrog! —
Det prosaiske Ord blev det forløsende. Schu-

mann vaagnede pludselig op af sine Selv-

betragtninger, skiftede vel endog Stilling og

saa Gade lige i Ansigtet forbavset spørgende:

Ein Schiffergrog — was ist das? — Dermed

kom endelig en Samtale i Gang, og et nyt

Led var føjet ind i Schumanns Vennekreds,

af hvilken Betydning ikke mindst for den

unge danske Komponist véd enhver, der i

de „Samlede Skrifter" har læst Prosadigtet:

„Niels W. Gade".

Saa tavs har Schumann vel ikke været

alle sine Dage — næppe i de første Ung-

domsaar, da han var en glad Student, der

ikke alene dyrkede Venskaberne men ogsaa
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Kurmageriet overfor unge Damer og langt listrene, efteihaanden akcepteredes af disse

hellere end paa Kollegier gik paa Baller,

hvor han en Tid lang, som han selv skrifter

overfor sin Moder, var at træffe „Aften efter

Aften". Den Gang havde han Hovedet fuldt

af kække Danserytmer og af erotiske Sværme-'

rier, og den fingerede Contesse d'Abegg,

Ernestine vanFricken, Estrella og Klara Wieck,

Chiara danser som Uvfulde ynderige Skikkel-

ser gennem hans første Klaverstykker. Og

samtidig blussede det i ham af Studenter-

Foragt og Romantiker-Overlegenhed, næret af

en E. T. A. Hoffmann, overfor „Filistrene",

mod hvem han i Spidsen for de selvdigtede

Davidshundler fører en djærv, næsten kaad

Krig, der ender med, at Filistrene fejes ud

til den flotteste Kehraus, der persiflerer en

gammel skikkelig Filistervise.

Det djærve friskfyragtige i disse Stykker,

med hvilke Schumann indførte et nyt Ele-

ment i Kunstmusiken : det studentikose, og som

ytrer sig i kække Melodispring, i spænstige

Rytmer og i ung, men kløgtig Humor, bevaredes

i Manddomsaarene og forædledes i saadanne

Romantikens Mesterværker som B-Dur Sym-

fonien — „Foraarssymfonien", som Schumann

selv med fuld Ret betegnede den — og

Klaverkvintetten i Es-Dur.

Men allerede i hine første Klaverværker,

hvori Schumann, efter Forbilleder hos /•>.

Schubert, der for ham var Mesteren fremfor

alle, skabte den levende, karakteriserende

Klaverskitse, staar jo talrige Stykker, der

viser hans inderste, blivende Natur: svær-

mende, drømmende, hemmelighedsfulde Styk-

ker af et følsomt, overfølsomt Indhold, med

sagte glidende Melodier og anelsesfulde Mel-

lemstemmer (Bachstudierne sætter her deres

Frugt), Stykker, der ligesom spinder sig ud

af sig selv og af en Digtersjæls oversanse-

iige Spørgen og tyste Natstemninger. Og nu

er der noget af en Skæbnens eller Historiens

Ironi deri, at mange Stykker af disse Hæfter,

der udsendtes af en blussende Kunstner-

yngling som Trods og Udfordring mod Fi-

Filistre og blev yndede, behagelige Numre i

den tyske Husmusik. Og end blodigere er

Ironien deri, at Schumann selv skulde glide

mere og mere over til denne hyggelige, sen-

timentale Genre, der lunt og troskyldigt „ved

Kaminen" snakker om Ting, som er let

fattelige og akceptable for enhver brav

Musikven.

Og i Sangene, i hint „Lieder"-Foraar —

,

til hvilket Schumann, hvad der er musik-

historisk og psykologisk betydningsfuldt, naaer

gennem Klaverstykkerne —• møder der En i al

den friske umiddelbare Skønhed de samme to

Spor: den kække Livslyst, den lette Humor,

den sværmeriske Tilbeden , den lykkelige

Besiddelsesglæde jævnsides med det begrænset

borgerlige, det søndagsligt pyntelige, det nat-

lige Drømmeri med Maanelysets Sitren og

Flagermusvingernes Vift, og navnlig den selv-

beskuende Sentimentalitet, en „Weltschmerz",

der ligesom Heinrich Heines behager sig i

lidt Koketteri. Denne Smærte har vistnok

skabt skønne Sange — dem de Schumannske

Filistre helt forstaaeligt har gjort til deres

Yndlinge og hjærtensbevægede kvæder ved

Klaveret— Sange som „Ich kann wohl manch-

mal singen", „Wenn ich in deine Augen

seh'", „Dass ich so krank geworden" og

mange andre — , men Smærten deri ligesom

udleverer sig selv, den ligger saa tæt under

Overfladen og synes at opfordre til Medynk.

Fr. Schuberts Smærte var mandigere — og

dybere: „Will kein Gott auf Erden sein,

sind wnr selber Gotter" ; det er en Fortviv-

lelse, der knytter Hænderne og bider Tæn-

derne sammen, og for fuldt at forstaas kræ-

ver den Art Lyrik hos Schubert en Medleven,

en Fordybelse, der ikke forlanges af den

Schumannske. — Vistnok har denne Sang-

lyrik sat store og ny Værdier ind i Musikcn

:

et mere „moderne" Udtryk for Heines dobbelt-

tydige Firlinier end Schubert kunde finde

det, og det fulde Udtryk for det romantiske

Natursværmeri hos Eichendorjf , den Digter,
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der vel stod Schumanns Hjærte og Sindelag

nærmest.

Men hvis der i Schumanns Sange, som i

hans Frembringelser i det Hele, kom noget

mindre mandigt og frisk, nogen ængstelig

Omhu for den korrekte Udarbejdelse og en

Stræben efter det afglattede og umiddelbart til-

talende, da skyldes dette sikkert ikke just

nogen Forringelse

af hans Musiker-

ævne, der jo til

Tider fremdeles kun-

de give sig straalen-

de Udslag, men en

Ændring af hans

almindelige Livs- og

Kunstsyn, saavist

som han med Rette

har kunnet sige om

sig selv: Menneske

og Musiker søgte

altid samtidig at

udtale sig hos mig.

Og nu har man

længe været klar

over, at Beundrin-

gen overfor Men-

delssohn, for dennes

Lethed i at udtrykke

sig og beherske Stoffet influerede paa Schu-

mann, der efterhaanden kunde udtrykke sig

i helt Mendelssohnske Vendinger og blive

salon- eller dameagtig „behagelig" og sødladen

som Forbilledet — man vil have bemærket, at

ogsaa den indsmigrende „Alfedanstone" nu

kan optræde hos Schumann, hvis Tunghed og

Indadvendthed den i Grunden laa fjærn.

Mendelssohns tekniske Færdighed havde im-

poneret Schumann, der sent (for sent) var

kommet til det egenthg haandværksmæssige i

Tonekunsten; i sine Symfonier og større

Kammermusikværker arbejder han da tidt,

synes det, i sit Ansigts Sved for at naa

lige saa vidt som den jævnaldrende Mester.

Det var ham ikke givet. Betegnende er det,

Clara Schumann.

Efter Rud. Lehmanns Tegning,

at disse større Værker undertiden opstod

brudstykkevis; de er ikke undfangne „aus

einem Guss", saa fast og usvigelig sammen-

nittede som i en Beethovens Symfonier — en

Dramatiker eller Epiker som hint Geni var

Schumann nu en Gang ikke; han var skabt

til en sjælfuld og indtagende Lyriker. Men

hvilke stolte og frydelige Opsving rummer

ikke selv de større

Værker, hvis Ud-

arbejdelser ikke er

helt fyldestgørende,

og hvilke kloge og

inderlig følte Ting

„siges der ikke i

Forbigaaende" for

at bruge et Udtryk,

som Schumann be-

nytter om Berlioz'

Instrumentalværker.

Er nu Indflydelse

fra Mendelssohn

uomtvistelig — og

man spørger uvil-

kaarlig, hvorledes

vilde det være kom-

met, om Schumann

i Stedet havde mod-

taget den Haand,

Rich. Wagner rakte ham til „Sammenhold i

Venskab" !
•— saa har de seneste Tider med

Grund peget paa, hvorledes ogsaa Clara kan

have paavirket sin tavse Ægtefælle.

Man bør næppe se altfor følelsesfuldt paa

dette Ægteskab, hvori Kampen for Lykken

vistnok var mere skøn og betydningsfuld,

end hvad der naaedes. I hvert Fald kunde

den Clara, der koldblodigt, men uden nogen-

somhelst Ironi eller Spøg, kan kalde Klaver-

kunstværker som Carneval og Dav idsbiiudler-

lame : „disse mindre Piecer", og venligt over-

legent bemærke, at de „ofte ligner hinanden

altfor meget", ikke have set til Bunds hverken

i Schumanns fantastisk bevægede Kunstner-

sjæl eller i hans tilbedende Følelser for hende.
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Og at han selv følte nogen lignende Æng-

stelse, fremgaar af Linjer som disse: Og dog

tror jeg, at vi i vor Dom (om Musik) er

langt fra hinanden ; men lad os dog siden

hen (o: i Ægteskabet) blot ikke skabe os

bitre Timer derved.

Clara var sikkert ikke for intet den

kloge og dygtige, men selvraadige, haard-

hændede og nøje beregnende Fr. Wiecks

Datter. Og det Sjælespørgsmaal er ikke

let at raade, hvormeget hun — vel ube-

vidst for dem begge — har ført sin

Robert bort fra de oprørske, ubeherskede og

uafklarede Ungdoms- „Piecers" Vej ad den

Vej, som Liszt spottende kaldte „zu leipzige-

risch". Sindssygespiren lurede i den Schu-

mannske Slægt, og den Omstændighed, at

Robert Schumann — ligesom hans Ungdoms-

sværmeri Jean Paul bekender om sig selv —
lod sig lokke midt i den højeste Undfangelses-

salighed af de jordiske Nydelser (for Jean

Pauls Vedkommende hans Kones uskyldige

Kager, for Schumanns det farligere: den

skummende Drik), har vel bidraget sit til

Spirens Vækst.

Men fjærnt ligger det ikke at tænke, at

den Spaltning i Sjælens Inderste, i Idealer

og Stræben, som Livskaarene og de nær-

meste Paavirkninger medførte, har bidraget

til, at den ulykkelige Sygdom saa tidligt og

voldsomt nedbrød Claras tavse Ægtefælle.

Saadanne Tanker gør Mindet om Robert

Schumanns poetiske og sjælfulde Musiker-

skikkelse end vemodigere og — stærkere.

(kjj /^l J.Jj^-

Schumanns Nodeskrift.
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HUMMEREN
Af Skoleinspektør R. C. Mortensen.

UDE paa Havbunden bor Hummeren;

den er en 20—30 Favne eller mere

under Bølgerne om Vinteren, og holder

da mest af at sove Tiden bort, og naar

den har gravet sig et Stykke ned i Bun-

den, kan den ligge meget behageligt

og roligt der. Men naar April er omme

og Lufttemperaturen begynder jævnt at

stige, saa følger Vandtemperaturen saa

smaat efter, og da mærker ogsaa Hum-

meren en Slags Foraarslængsel, og den si-

ger saa sin Vinterhule Farvel og gaar

indad mod Land. Har den om Vinteren

helst villet sidde i blød Bund for at kunne

dække sig, saa vil den nu helst være,

hvor Bunden er stenet og haard. Der

mangler jo ikke Smuthuller paa slige Ste-

der: mellem Stenene og paa den ujævne

Bund med dens Bevoxninger af Tang, der

breder sig som Landjordens Lunde og Krat,

kan Dyr af alle Farver og Former let

finde Skjul, og det er noget, man sætter

Pris paa — ikke mindst, naar man er Rø-

ver. Og Røver er Hummeren, kraftig, vel

bevæbnet og vel kendt med Bundens Hem-

meligheder. Den ved, hvor det lønner sig

at grave for at lede efter Muslinger, den

ved ogsaa, hvor Flynderne holder af at

dase, fladt udbredte paa Sandbunden eller

helt gemt i den, saa at kun Øjnene ses,

som var de to Perler paa Havets Bund;

og skal Spisesedlen varieres, saa lønner

det sig at „ligge død" mellem Stenene for

saa pludselig at klemme Klosaxen sammen

om en Krabbe, der sorgløst kommer gli-

dende sidelænds lige hen imod Røverens Til-

holdssted. Hvor der er en Bakkeskrænt —
og dem er der nok af under Vandet saa-

velsom oppe under Luften — der kan Rø-

veren finde en ny Udvej : der graver han

sig en Hule, et halvt Hundrede eller et helt

Hundrede Centimeter lang, om det skal være,

og saa lægger han sig hen i Indgangshul'et,

holder Klosaxene parat og griber den Vej-

farende, som — intet anende — glider

forbi. Men siges skal det, at Hummeren

dog ikke udelukkende er Drabsmand ; fin-

der den en død Fisk, prøver den, hvor-

ledes den smager, og det drager Fiskeren

Nytte af, idet han bruger døde Fisk til

Lokkemad, naar han søger at faa fat i

Hummeren, og det gør han, naar han blot

har den mindste Udsigt til, at Forsøget

lykkes, thi som Handelsvare betragtet er

Hummeren meget værdifuld, og Fiskernes

Fartøjer og Redskaber er saa dyre og saa

risikabelt anbragt, at der skal gode Priser

til, for at Overskudet skal kunne føde og

klæde Familien. For et Par Aar siden havde

nogle Vesterhavsfiskere sidst i August sat 80

Hummer-Fangstredskaber ud paa Havbunden,

men Vejret blev haardt, saa at de ikke

kunde komme ud efter dem foreløbig. En-

delig den 1ste September, da flere af Red-

skaberne havde staaet over 14 Dage, blev

Vejret saaledes, at man turde gaa ud efter

dem. Det viste sig da, at Udbyttet ganske

vist var 50 Pund Hummer; men selv om Fi-

skerne faar 1 Kr, eller mere for Pundet, er

en slig Forretning jo ingenlunde lukrativ. Man

kan pege paa Resultater, der er bedre; saa-

ledes tjente samme Aar 5 Fiskere, der

havde deres Redskaber staaende ved Bol-

bjerg, 550 Kr. hver for hele Sommeren

alene paa Hummerne, men til andre Tider

falder Lykkeloddet paa anden Maade, saa

det kan hænde, at det lunefulde Hav en

anden Gang tager baade Redskaber og

Fangst, og hvad der er vundet paa den ene

Aarstid, kan altsaa tabes den næste. Ikke
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Hummeren

mindst Lønstrupfiskerne og deres Naboer har

faaet at føle, at Hummerfiskeriet til Tider

ingenlunde kan føde sin Mand.

Et af de mest foretagsomme Fiskerlejer

paa Øerne er Hundested, der ligger ved Ind-

løbet til Isefjord, og søger at tage Luven

fra det nærliggende Lynæs. Fiskerne stryger

op under Hesselø, over mod Jyllands Kyst

eller helt op under Anholt, ja, det hænder,

at en Baad gaar over paa Jyllands Vestkj^st

og stationerer sig derovre for at prøve

Lykken, om jeg saa maatte sige, in the

far west ; men en saadan Udfærdsmand ta-

ger vi ikke her i Betragtning,

Hvorledes det hjemlige Fiskeri kan stille

sig et enkelt Aar, kan ses af følgende

Oversigt, der er et Par Aar gammel og

som stammer fra Fiskeritidende.

Den viser baade, hvorledes Hummer-

fangsten staar til den øvrige Fangst, og

hvorledes hvert Leje kan have sine Særegen-

heder :

Hundested Lvnæs

Sild

Tunger

Aal

Rødspætter

Makrel

Torsk

Pighvar

Hornfisk

Hummer
Skrupper og Sletter

Slethvar

Stenbidere

Rødtunger. .

Lax

Aalekvabber

Vildænder

Rejer

Kr.

127,025,00

36,830,00

10,226,00

5,175,00

5,015,00

4,765,00

3,700,00

3,169,00

2,530,00

1,080,00

785,00

314,00

240,00

235,00

210,00

90,00

Kr.

52,110,00

6,790,00

9,780,00

540,00

1,360,00

2,160,00

70,00

5,600,00

Sletter 120,oo

30,00

2,760,00

450,00

Af de her nævnede Spisevarer gaar blandt

andet saa at sige hver eneste „Tunge" de

danske Tunger forbi — Tyskerne giver nem-

lig med Glæde Priser, som Fiskerne ikke kan

opnaa herhjemme, nemlig 1 å 2 Mark pr.

Pd., men hvorledes end Hundestederne for-

holder sig med deres Hummere eller ikke,

saa forbliver dog vist den største Part af

Danmarks Hummere her i Landet, hvor

Efterspørgselen er langt større end Tilbudet.

Frederikshavn er et Centralsted for Grossist-

handelen, og hertil føres Hummerne ikke

alene fra den nærmeste Vestkyst af Jylland

øg fra Læsø og andre nærliggende Egne,

men ogsaa fra Kristiansand og fra den svenske

Kattegatskyst. Mindsteparten af Tilførselen

udefra bliver her i Landet, det Meste gaar

hurtigst muligt pr. Bane til das grosse Vater-

land. Et enkelt Aars Tilførsel kan staa som

Paradigma:

30,000 Stkr. fanget i danske Farvande

nær Frederikshavn, 17 5,000 tilført fra Sve-

rige, 478,000 tilført fra Norge. Af de

norske beholdt vi selv 116,000, Resten gik

til Tyskland, Sveriges synes for en Del at

være blevne hos os.
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Hummeren

Korteteren Gengivelse

efter et af Kommandør
Drechsel udarbejdet æl-

dre, noget større Kort.

Fangstpladserne har for-

andret sig noget i de

senere Aar.

KORT OVER FANGSTPLADSERNE

1. Fra Agger forbi Vorupør, Klitmøller og Hanstholm. 2. Vestpaa i Limfjorden. 3. Udfor Lild

Strand. 4. Udfor Lønstrup, Tornby, Lilleheden og Hirtshals. 5. Nord for Læsø. 6. Udfor Grenaa,

Æbeltoft og Sleiterhage. 7. Ved Sjællands Odde.

Fangstpladserne kan skifte. Udfor Harboøre var der saaledes i nogle Aar godt Hummerfiske, og

under Ilesselø er der ligeledes, efter at Kortet er tegnet, bleven Fangstpladser. Samtidig med at man

ser, hvor Hummerne holder til, ser man ogsaa, hvor der findes stenede Bundpartier. Hummeren for-

langer foruden Stenbunden en vis Saltholdighed af Vandet. Derfor er der ingen egentlige Forekomst-

steder Syd for Sundets og Bælternes nordre Indløb. Hvad der Syd herfor kan fanges, er for Intet at regne.
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Hummeren

Undersøger man de Xæt og andre Fangst- skulde som sagt tro, at disse simple Red-

redskaber, Fiskerne anvender til Fiske-

fangst, ser man let, at der er en uhyre For-

skel paa dem og de svundne Slægters. Men-

neskene har udfundet mere og mere raffine-

rede Fangstredskaber, saa at det er blevet

stedse vanskeligere for Fiskene at undgaa

dem; men Hummerfangst-Redskaberne har

ikke i samme Grad som de andre fulgt For-

vandlingens Lov. Dette er et stort Held,

thi det har værnet Hummerne mod Udryd-

delse. Saa simple de Redskaber, man an-

vender, er, har de dog mægtet at bringe

Dyrenes Antal i meget alvorlig Grad ned,

saa at der er Steder, hvor Fiskerne er

komne til den Erkendelse, at Fangsten ikke

er værd at forsøge. Princippet for Hummer-

Teinerne, som den ene Slags Fælder kaldes,

er overalt eet og det samme, det, man ken

der fra Staaltraadsmusefældeme : Man laver

et Bur saaledes, at Hummeren kan kravle

ind i det, men ikke ud igen, og inde i Bu-

ret lægger man en død Fisk eller noget An-

det, som man mener, at Hummeren finder

tillokkende. Jeg har hos Kattegatfiskere set

disse Teiner lavet af Vidier, men man bru-

ger ogsaa f. Eks. Metaltraad. En god Teine

skal være saa tung, at den staar støt paa

Bunden selv i uroligt Vejr, og nogle er til-

lige lavet saaledes, at de Hummere, der er for

smaa til at have Salgsværdi, kan gaa frit

ind og ud. Et andet Redskab er Hummer-

ringen eller Kranien. I den simpleste Form

er den et Net, der er udspændt over en

Ring, og i Centrum lægges saa Lokkemaden.

Naar Hummeren sidder midt paa Nettet.

hales den ganske simpelt op. Man har sine

Steder bragt en Forbedring i Brug, idet man

har lavet Redskabet saaledes, at det paa

Siden har to Vinger, der kan klappes sam-

men om Hummeren og derved forhindrer

den i at flygte, mens man søger at hive den

op, men denne Mekanisme er unødvendigt

kunstig; man kan simpelt hen lave Nettet

som en Pose, Hummeren indvikles i. Man

skaber ikke kunde gøre Hummerbestanden

stor Fortræd, og dog hører man overalt,

hvor kyndige Folk taler derom, fremsat den

Paastand, at Hummerne om kort Tid vil

være udryddede, hvis man ikke træffer For-

anstaltninger derimod. De engelske Fiskere

klager, og England faar da ogsaa Hoved-

parten af sin Forsyning fra fremmede Lande,

endog helt ovre fra Amerikas Kyster; de

franske Fiskere klager ogsaa og erklærer, at

det er umuligt at undgaa Indførsel, og vore

egne Fiskere løfter med god Grund deres

Røst til de samme Klager. Sagen er den,

at Hummerne formerer sig ret sparsomt, men

Fiskernes Antal er vokset, og det ikke

sparsomt.

Naar vore Hummere i Maj Maaned nær-

mer sig Kysterne for at tilbringe Sommeren

paa mindre dybt Vand, er der en stor Del

af dem, som kommer for at faa deres Unger

anbragte under de gunstigst mulige Forhold.

Alle de, som er 21 cm lange og derover,

er at betragte som voksne Individer og de

mindste af dem kan føde 3000—9000 Æg,

de største omkring ved 1 1 ,000. Æggene

sidder fastklæbede til Halefødderne og Halens

Underside, og Moderen sørger for, at der

stadig rinder en frisk Vandstrøm hen over

dem; hun bevæger nemlig idelig Halefød-

derne og vifter saaledes Vand hen over

Æggene.

Ungerne er, naar de forlader Æggene,

c. 8 mm lange og indrettede saaledes, at

de kan svømme som Fisk oppe i Vandfladen,

hvor de velsagtens lever af de mangfoldige

mikroskopiske Organismer, der sværmer om

deroppe; men imens de sluger løs af disse

Organismer, forfølges de selv af Fisk og

derved indskrænkes deres Antal naturligvis i

høj Grad; men hvad værre er: Hummer-

ungerne farer hvert Øjeblik i Totterne paa

hinanden og æder løs til Højre og Venstre

af deres egne Kammerater. Det nytter der-

for ikke stort, at der er saa mange Æg, —
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Hummeren

der bliver ikke mange Unger, naar det kom- ner, at det er dem, der afgiver Stof til den

mer til Stykket. Efter en lille Maaneds For- stærke P'orkalkning af Huden, men nogen

løb har Dyrene gentagne Gange faaet ny nærmere Forklaring kendes neppe.

Hud og derfor afkastet den gamle, og naar Det var midt i Halvfemserne , at det be-

de 5te Gang har overstaaet en saadan Pro- gyndte at rygtes herhjemme , at man paa

ces, er de ikke mere i Stand til at agere New Foundland havde faaet Ideen til en

Fisk, de synker da ned paa Bunden og be- kunstig Hummeravl, men da havde man alle-

gynder en ny Tilværelse der nede. Men rede for en halv Snes Aar siden i Norge

heller ikke der er de sikre for Fjender, — gjort Forsøg i den Retning. Naar der i den

først efterhaanden som de vokser til, bliver allernyeste Tid tales saa meget om, at Æren

de i Stand til at klare sig saaledes, at de er Amerikas, bør vi dog huske paa, at selv

som Regel kun behøver at frygte det værste om Forsøgene er sat bedst i Scene derovre,

af alle Rovdyr, Mennesket. En aargammel har de dog deres Forløbere i hvert Fald i

Hummer er c. 8 cm lang, og det er jo en Norge. I et halvt Aarhundrede havde man
antagelig Størrelse i Forhold til den, Dyret i Amerika lidt under den hensynsløse Fangst,

begynder Aaret med. Hele 16 Gange har som blev drevet til Fordel for Henkognings-

den maattet forny sin Hud, før den er naaet anstalterne. Der er Gourmander , som kun

saa langt, men de ældre Individer faar sjeld- spiser de friske Hummere og dybt foragter

nere ny Hud, og det er heldigt blandt andet „Daasehummer", men Daasehummer er allige-

for Æggenes Skyld, thi Moderen bærer dem vel ubestrideligt en meget søgt Vare. Det

om med sig i 11 Maaneder. Hudskiftningen er Eastport (Stat Maine) , en gammelkendt

foregaar, naar først den nye Hud er dannet Fiskerby, der har Æren af at have produceret

færdig indenfor den gamle, haarde Kalkskal, de første Daasehummer. Det var i Aaret

paa saadan noget som 5 Minutter. Hum- 1842, at United States forbausede Verden

meren har fortil et stort „Skjold", hvortil med denne mærkelige Vare, og i 1880

Haleringene knytter sig. Der, hvor Skjold naaede deres Daaseindustri Højdepunktet, idet

og 1ste Halering støder sammen, kryber der fremstilledes 2 Millioner Daaser , repræ-

Dyret ud af sin Skal, der tillige tvedeles, og senterende en Værdi af 24000 Dollars, men

naar det har faaet trukket Halen helt ud, snart aftog Tilvirkningen, og navnlig gik den

svupper Skal og Halering sammen igen, saa ned ad Bakke siden 1892, ja 1898 var den

at den gamle Skal undertiden kan se ud nede paa 20000 Daaser. Det betød dog

som et levende Dyr. Lige efter Skalkast- slet ikke, at Gourmanderne havde faaet Publi-

ningen er Hummeren ganske blød, og har kum til at foragte Daasehummerne, men blot,

den nogensinde nogen , Anden end Men- at Produktionsstedet havde forskudt sig: Det

nesket at frygte, er det paa dette Stadium var nu Canada, der bragte Fart i Industrien,

af sit Liv, thi mod den Fisk, der vilde æde og 1892 produceredes der derovre 12^3
den, vilde den staa værgeløs. I Løbet af Million Etpunds-Daaser, medens New Found-

en to til tre Uger bliver den nye Hud no- land leverede 1 Million. Denne Industri

genlunde haard, men fuldstændig haard overgaar langt, hvad den gamle Verden præ-

Kalkskal bliver den ikke, før efter 2 eller sterer — intet Under, at man i Amerika med

3 Maaneders Forløb. Henimod Skalkast- Iver kastede sig over Ideen om at dæmme
ningstiden har Hummeren i sin Mave to op for Hummernes Aftagen. Naar Dyrene

Kalkknuder, der svarer til dem, man finder ankom til Fabrikerne, maatte Æggene gaa

hos dens nære Slægtning, Krebsen, (og er tilgrunde, men nu fik man det lavet saa-

kendt under Navnet Krebseøjne) ; man me- ledes, at det blev gjort Fabrikerne til Pligt
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at skrabe Æggene af, og de henlagdes da

paa dertil egnede Steder i Saltvand, og vir-

kelig havde man den Tilfredsstillelse at se

Ungerne myldre frem. I det første Aar fik

man 482 Millioner og 556 Tusinde Æg fra

de til Fabrikkerne sendte Hummere, og deraf

fik man ikke mindre end 390 Millioner 934

Tusinde Unger. Dem bragte man ud paa

dybt Vand, og derefter havde man Grund til

at tro, at man var kommen ind i et heldigt

Spor. Det følgende Aar fik man 30 Mil-

lioner Hummer, og det tredie Aar et Antal,

jeg slet ikke burde nævne , fordi det lyder

aldeles utroligt, og jeg selvfølgelig er ude af

Stand til at kontrolere dets Rigtighed —^557

Millioner og 353 Tusinde Unger fik man,

ifølge de amerikanske Beretninger. Gaar blot

Halvdelen af disse Dyr Livet igennem, indtil

de bliver modne til Menneskeføde, er der

ingen Fare for , at de , der vil spise ameri-

kansk Daasehummer, skal komme til at und-

være den ; men det gælder for os herhjemme

om ogsaa at faa Gang i Klækningsarbejdet,

saa at ogsaa de, der vil have Hummeren i

frisk Tilstand — og det skal indrømmes, at

saaledes smager den bedst — kan faa deres

Krav honoreret.

I „Kanalen" ligger Jersey og Guernsey,

og paa disse Øer har man senere anstillet

Forsøg efter amerikansk Mønster. Man skra-

ber Æggene af med en Ske og anbringer

dem i Trækasser, gennem hvilke der stadig

ledes frisk Saltvand, og det paastaas, at man

meget hurtigt sporede en Fremgang i Hum-

merbestanden. Der er nemlig det gode ved

Sagen, at Hummeren i høj Grad er et sta-

tionært Dyr. Udsætter man altsaa nogle

Millioner paa et bestemt Sted, er man aldeles

sikker paa, at de bliver indenfor det paa-

gældende Omraade. Det faldt ganske natur-

ligt, at man brød sit Hoved med at udfinde,

hvorledes man skulde faa fuld Sikkerhed for,

.

om Dyrene virkelig ikke fjerner sig langt fra

de tilvante Steder, men man maa mildest

talt smile, naar man hører, hvorledes den

Side af Sagen behandledes paa de forenede

nordamerikanske Staters Havforskningsstation

(Massachusetts), idet man der anbragte num-

merede Kobberplader paa Panden af Hum-

merne og saa slap dem ud i Vandet; Frem-

gangsmaaden synes mig værdiløs, thi naar

Dyrene skiftede Skal
,

gik jo Kobberpladen

med i Løbet. I Norge bar man sig klogere

ad : Her fandt Dr. Appelløff paa at kon-

struere et System af runde og kantede Ind-

snit, der, kombinerede efter bestemte Prin-

cipper , foretages i forskellige Dele af Hum-

merens fembladede Svømmevifte. Indsnittene

gøres med et skarpt Instrument; de skader

ikke Dyret og de bevirker, at der i Dyrets

Bløddele dannes Ar, der holder sig i Aarevis

og kan ses paa den ene Skal efter den

anden, selv om de „skifter" Gang paa Gang.

Dette Mærkningssystem følges nu ogsaa i

Sverige. Af 100 Individer, som Dr. Appelløff

udsatte i Nærheden af Stavanger, fangedes

40 Aaret efter, og ingen var gaaet mere end

600 Meter bort fra Udsættelsesstedet. Efter

2^/2 Aars Forløb var yderligere 25 fanget,

og ingen havde fjernet sig over 1500 Meter.

Lignende Forsøg har ført til! lige saa gode

Resultater: Man vil virkelig, glædelig nok,

for sin egen Mund beholde de Hummere,

man udsætter. Tyskeren, Prof. Ehrenbaum

siger om dette Forhold aldeles rammende:

„Ideelt set burde alle kønsmodne Æg af

fangede Fisk gives tilbage til Havet. Det er

umuligt at give Fiskeæggene tilbage, men

Hummeræggene kan tilbagegives. Jeg er

ingen Ven af kunstig Udklækning i al Al-

mindelighed, men for Hummerens Vedkom-

mende bifalder jeg den."

Ogsaa vi har gjort Klækningsforsøg, saa-

ledes i Struer og ved Hesselø, og vi tog til

en Begyndelse vore Mønstre fra Jersey ; men

det er naturligere , at vi samarbejder med

Norge og Sverige. Blandt de erfarne Mænd,

der i denne Sag har været fremme, kan nævnes

Magister Bøving Petersen og desuden Kaptajn

Sølling, der er en af dem, der personlig
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har undersøgt Forholdene bedst. Man maa

haabe, at Forsøgene vil føre til Resultater,

der ligner de amerikanske, man læser om.

Foreløbig synes det, som om man i den

vestlige Del af Limfjorden sporer en forøget

Bestand af unge Hummere, men noget egent-

ligt Bevis for, at denne Omstændighed stam-

mer fra Struer-Klækningerne, er ikke ført.

Faar vi en radikal Klækning og en fornuftig

Fredningstid oven i Købet, vil det lønne sig

baade for dem, der vil spise Hummerne, og

dem, der skal fange dem. Min Sympathi er

mest hos de sidste: Hvad der kan hjælpe

dem, bør bestemt og fast støttes, thi vi har

ingen dygtigere og kækkere Stand her i

Landet end Fiskernes.

Men, kan man spørge, vi har jo gjort

Klækningsforsøg , hvorfor kan vi da ikke

allerede mærke en Forøgelse af Hummer-

bestanden? Det er let nok at svare herpaa,

thi Et er det at konstatere, som f. Ex.

Amerikanerne har gjort det, at saa og saa

mange Millioner Unger er der kommen frem,

et Andet er at sige, hvor mange af disse

Unger der naar at blive voxne. Sagen er

den, at der gaar i hvert Fald 6 eller 7

Aar, inden en Hummer er saa stor, at den

faar Værdi som en Handelsvare, hvis Be-

stemmelse det er at være Menneskeføde, og

det kan derfor ikke nytte, at man strax

spørger om de endelige Resultater; der er

tvertimod ikke Andet at gøre end at tage

fat paa Klækningen Aar efter Aar, — der

bør ikke komme noget Hul i Aarrækken;

og er man saa engang naaet saa langt frem,

at man har faaet lært at værne om Ungerne

i den Tid, da de paa værste Maade trues af

Fjender, altsaa saalænge de er ganske smaa,

saa vil Lønnen for de med Forsøgene for-

bundne Anstrengelser komme, thi saa vil

den regelmæssige Tilvæxt af voxne Hummere

kunne mærkes.

Limfjorden er efterhaanden bleven et Sted,

der paa udmærket Maade giver Leilighed til

Forsøg, hvis Resultater kan komme Fiskerne

til Nytte, og Dr. C. G. Johs. Petersen har

nu foreslaaet, at man ogsaa med Hensyn til

Hummerforsøgene skal faa sat mere Fart

paa, idet man drager Fordel af Limfjords-

forholdene. Der bliver i Aar deroppe bygget

et stort Østersbassin . men hver Sommer

kommer det til at ligge tomt hen, og det

vilde da være udmærket, om man paa den

Tid anvendte det til Hummerungernes Ud-

klækning. Man slog da to Fluer med eet

Smæk: Østersen om Vinteren, Hummeren

om Sommeren. Denne Dr. Petersens Idé synes

saa tiltalende, at man maa ønske, at den

strax maa kunne bringes til Udførelse til

Gavn for Fiskerne og for den hjemlige

Handel.

OVERSIGTSTABEL

over det omtrentlige Forhold mellem Hummerens

Længde og dens Alder.

1 Dag gammel 8 mm
6 Uger „ . 20 mm
1 Aar „ 8 cm
6—7 Aar „ 18 cm

9 Aar- „ 21 cm

14 Aar 25 cm
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Hanen mellem MataJi og Leopold vi Ile.

PACIFIKBANER I AFRIKA
Af Premierløjtnant N. Fuglede.

DET er sikkert en ikke ualmindelig Op-

fattelse herhjemme, at Centralafrika

endnu er det store, mørke Fastland, hvis

Indre bestaar af Saharas Sandørkener, Sudans

solhede Sletter og Congos uigennemtrænge-

lige Skove og feberbringende Sumpe.

Saaledes er det ikke mere. Civilisationens

Bølge er i Færd med at rulle hen over det

ganske Land med ligesaa stor Kraft og endnu

mere rivende Fart end i Asien eller for en

Menneskealder siden i Nordamerika. Og i

Stedet for Beretninger om hvide, som dode

af Sult og Feber eller for fantasifulde Usand-

heder om Folk, som i Solens brændende

Straaler tabte Besindelsen, saa de huggede

Arme og Ben af deres sorte Brødre, kan

man allerede nu høre om ordnede Riger og

Kolonier, hvor Livet leves som i alle andre

Lande, hvor der er Lov og Ret, og hvor

Moralens og Kristendommens Indflydelse ikke

er mindre end i de hvides egne Lande.

Ser man paa et af de bedste Kort, der

for 25 Aar siden eksisterede over Afrika,

saa kan man lægge begge sine Haandtlader

over Centralafrika uden at dække et eneste
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Navn. Ser man paa de nyeste Kort over

de tyske, belgiske eller engelske Kolonier i

Centralafrika, saa kan man ikke sætte sin

Finger paa Kortet uden at dække over

Navne og Signaturer. Og Forklaringen til

Signaturerne fortælle om Jernbaner, Damp-

skibslinier paa Floderne og Søerne, Telegraf-

og Postlinier, Automobilrouter, om Byer og

Poster, om Missionsstationer, Hospitaler,

Skoler og Faktorier, om Soldaterlejre og

Forter, om Plantageanlæg og Guld-, Kobber-

og Tinminer, og Farverne og Grænsestregerne

paa Kortet viser, at det, der var hvid, ukendt

Land paa Kortet for 25 Aar siden, nu er ind-

delt i Provinser og Distrikter og mindre Dele,

ligesom vi herhjemme deler Landet i Amter

og Herreder og Sogne.

Afrika er saa at sige taget i Besiddelse i

Løbet af den sidste Menneskealder. England

er fra Ægypten trængt ned i Sudan lige ind-

til belgisk Congo. Det har besat „britisk

Østafrika", og fra Kapkolonien har det en-

gelske Herredømme strakt sig længere og

længere mod Nord, saaledes at de engelske

Kolonier her nu grænser op til tysk Ost-
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afrika og belgisk Congos Sydgrænser. Kongo-

staten blev oprettet i 1886, og lidt senere

grundlagdes de tyske Kolonier i Kamerun,

Togoland, tysk Østafrika og tysk Sydvest-

afrika samtidig med, at Frankrig fra Algier

og Tunis trængte helt ned i Sahara, besatte

„fransk Congo" og Madagaskar; ja fra de

store franske Kolonier ved Senegal og Elfen-

benskysten ere de franske Militærposter skudt

helt ind ved Tschad Søen. Selv Italien og

Spanien tog Land i Afrika, og de portugi-

siske Kolonier i Afrika, eie mange, mange

Gange saa store som Moderlandet.

Et Par Ord om de Sanifærdselslinier, som

i de sidste 10 til 20 Aar ere skabte i Cen-

tralafrika, belyse bedre end noget andet

de uhyre Fremskridt, her er sket.

Congofloden er sejlbar for de største Dam-

pere fra Atlanterhavet op til Matadi. Pa-

rallelt med Afrikas Vestkyst strækker sig en

stærkt kuperet, kun indtil 800 m høj Bjærg-

kæde : Krystalbjærgenc. I belgisk Congo

løbe disse Bjærge mellem Matadi og Leopold-

ville, og mellem disse to Byer er Floden ab-

solut ufarbar. Ved Leopoldville er Congo-

flodens Vande stemmet op i en uhyre Dam:

Stanley Pool, og herfra har Vandet banet sig

Vej gennem Krystalbjærgene til Matadi som

rivende Kaskader, Vandfald og Katarakter.

Nu gaar der Jernbane de 400 km fra

Matadi til Leopoldville; men for 10 Aar

siden maatte den hvide Mand slæbe sig gen-

nem disse Bjerge, og alle I*rodukterne fra

Øvrecongo maatte bæres paa Menneskeryg

den møjsommelige Vej fra Leopoldville til

det Sted, hvor Floden atter blev sejlbar:

ved Matadi. Man forstaar bedst, hvor haardt

denne Jernbane tiltrængtes, naar man faar at

vide, at Antallet af Bærere, som, før Banen

blev bygget, cirkulerede mellem Leopoldville

og Matadi, var ca. 50,000 Mand.

Rejsen varer nu 2 Dage, og man over-

natter i en Stationsby (Thysville), hvor der

nu findes et Hotel, som vilde være en Pryd

paa Strandvejen mellem Kjobcnhavn og Hel-

singør. Denne Bane er ikke alene den ene-

ste Forbindelse, som belgisk Congo har med

Atlanterhavet; men den benyttes ogsaa af

fransk Congo og en Del af Kamerun. Den

har kostet Millioner af Francs og Hundreder

af Menneskeliv at bygge; men den giver et

svimlende Overskud. Landskabet ligner flere

Steder Schweiz eller Norge; man kører langs

Gallerier, som ere sprængte ind i Klippen,

gennem Tuneller og Broer, hvor man dybt

nede ser Congo eller en af dens Bifloder

fraadende bane sig Vej gennem Krystalbjær-

gene. Da jeg sidste Gang passerede Matadi,

talte jeg paa Sporene ved Banegaarden 32

Lokomotiver, et lille Bevis for, at der er

Trafik paa denne kun 400 km lange Bane,

som efter Sigende har højere Fragt- og Pas-

sagertakster end nogen anden Bane i Verden.

Fra Leopoldville er Congofloden uafbrudt

sejlbar helt over til Stanleyville : 1600 km.

For 25 Aar siden eksisterede der kun 3

smaa skrobelige Dampbaade ved Leopoldville.

De vare byggede i Europa, transporterede til

Matadi om Bord i en Oceandamper, adskilte

her og baaret paa Menneskeryg over Krystal-

bjærgene til Leopoldville, hvor Stanley og

hans F'olk atter satte Baadene sammen og

lod dem glide i Floden.

Nu har den belgiske Stat omtrent 100

Dampere (i 1908 var Antallet 89), som alle

udgaa fra Leo (Forkortelse af Leopoldville)

og befare Congofloden og dens Bifloder og

igen disses Bifloder. Der er ikke et Tilløb

til Congofloden uden at man nu kender Na-

vigationsforholdene. Afstandene og Rejsernes

Varighed. Kaptajnerne paa disse Floddam-

pere ere alle Skandinaver, og det er dem,

som har kortlagt Floderne. Men foruden

af Statens Baade befares Floderne ogsaa af

de forskellige Handelsselskabers Baade, af

laktoridamperne og af Missionærernes Smaa-

dampere. Ligeoverfor Leo ligger paa den

nordlige Side af Stanley Pool Brazzaville,

Hovedstaden i fransk Congo, og fra denne

By begynder at røre sig det samme Liv,
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som man ser ved Havnen eller i de nyan-

lagte store Maskinværksteder i Leo. Ti Mi-

nutters Gang fra disse Værksteder ligger

endnu det Hus, hvor Stanley boede, da han

for en Menneskealder siden organiserede

Landet. Nu skinner det elektriske Lys hver

km), saa kan man atter sejle med Damper

300 km fra Pointierville til en Post, som

hedder Sendwe, hvorfra der atter gaar Jern-

bane til Portes d'enfer, og herfra er Floden

saa atter sejlbar i en Længde af 650 km
mod Syd, ned imod Rhodesia, indtil Konde.

iAj*yCo/l,

yj^ork La'\ I^^

4 ^ ^ 4. 4. Otff' tArvubt<3
>r

Qoufitojinm,

Aften udenfor denne historiske Seværdighed,

som ikke er 30 Aar gammel.

Fra Leo kan man, som sagt, sejle de

1600 km til Stanleyville. Rejsen varer 20

å 22 Dage mod Strømmen og 18 Dage med

Strømmen (der sejles kun om Dagenj. De

nyeste Dampere ere paa 500 Tons, og de

ere, baade hvad Forplejning og Kahytter an-

gaa, saaledes, at selv forvænte rejsende ikke

kan beklage sig. Ved Stanleyville bliver

Floden atter usejlbar; men der gaar nu en

Bane fra Stanleyville til Pointierville (130

Det Land, som Floden her gennemløber,

hedder Katanga, og Mineingeniørerne paastaa,

at her findes Jordens rigeste Guldminer.

Derfor er der Kapløb mellem Belgien og

England om at komme først hertil, og der

arbejdes med feberagtig Iver paa at udbedre

de her omtalte belgiske Kommunikationer,

samtidig med at Englænderne føre den saa-

kaldte CapCairobane og dens Sidegrene nær-

mere og nærmere til den belgiske Grænse.

Fra det ovenomtalte Punkt, Portes d'enfer

er der kun 300 km til Tanganikasoen.
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En Telegraflinie er allerede bygget langs

disse 300 km (til Albertville), og Forarbej-

derne er gjort for at fore Banen frem til

Søens vestlige Bred. Der er regelmæssig

Dampskibsforbindelse over Søen mellem de

belgiske Poster paa \''estsiden og de tyske

Poster paa Østsiden, og fra Tanganikasøens Øst-

kyst fører den tyske Rute gennem tysk Østafrika

ud til Havet Nord for Dar el Salem ved Zan-

sibar, ligesom en engelsk Jernbane er anlagt fra

Viktoriasoen til Afrikas Østkyst (fra Entebbe

til Mombasa). Man kan altsaa ad den her

angivne Rute: Boma—Matadi— Leopold ville

—Stanleyville—Pointierville—Portes d'enfer

— via Tanganika — Dar el Salem allerede gen-

nemrejse Afrika pr. Bane og Dampskib, og

de 300 km, hvor Banen endnu ikke er an-

lagt (Portes d'enfer til Tanganika), kan man

tilbagelægge i en Vogn trukket af Okser, eller

man kan lade sig bære i Hængekøje.

Det interessanteste af de afrikanske Jern-

baneanlæg er uden Tvivl Cap-Cairobancn.

I de engelsk sydafrikanske Kolonier findes

allerede et vidt forgrenet Net af Jernbaner.

Cap-Cairobanen fører fra Capstaden mod

Nord, forbi Bloemfontain, gennem Betschua-

naland, over Zambesifloden umiddelbart Vest

for Viktoriavandfaldet til Balowayo op i

Rhodesia. For et Aars Tid siden var Banen

allerede farbar til Guldminedistrikterne ved

Minebyen Broken Hill i Rhodesia, kun 100

km fra belgisk Congos Sydgrænse. Men

siden den Tid er Arbejdet paabegyndt for

at føre Banen videre iil Tanganikasøens Syd-

spids (Kitula). Ved Sydspidsen af Tanganika

Tiødes belgisk Congo, engelsk Sydafrika og

tysk Østafrika, og fra Kitula eller Bismarcks-

burg haves Skibsforbindelse, saaledes at man

herfra kan komme til Afrikas Øst- eller Vest-

kyst, som ovenfor beskrevet.

Fra Stanleyville er man begyndt Forarbej-

derne til en Bane fra Stanleyville til Nilen.

Denne Bane skal møde Nilen ved Mahagi,

Belgiens eneste Post ved Nilen og have Side-

bane til den nuværende engelske (tidligere

belgiske) Post Lado ved Nilen. Fra Mahagi

eller fra Lado kan man allerede nu dels sejle,

dels køre pr. Bane via Kartum—Assuan til

Cairo.

Der mangler saaledes kun at fuldende

Banelinierne: Broken Hill—Tanganika, Tan-

ganika— Ports d'enfer og Stanleyville —Nilen

for at kunne rejse pr. Jernbane og Damp-

skib fra Cap til Cairo.

Men fra Broken Hill er Arbejdet i fuld

Gang med at bygge en Bane, som skal ud-

gaa fra Cap-Cairobanen noget Syd for Broken

Hill og herfra gaa direkte mod Nord op i

Katanga indtil det Sted, Posten Konde, hvor

Congofloden begynder at blive sejlbar. Denne

Banes Længde bliver kun ca. 400 km, og

naar den er færdig eksisterer der altsaa (med

Undtagelse af Stanleyville—Nilen) en For-

bindelse mellem Cap og Cairo efter en næsten

lige Linie.

Der eksisterer allerede en Forbindelse mel-

lem Congofloden og Nilen ; idet der imellem

en af Congoflodens Bifloder og Nilen er an-

lagt en Automobilroute. Vejanlæget skal

være fortrinligt; det er Dampautomobiler, som

benyttes.

Endelig er der givet Koncession paa, og

Arbejdet er paabegyndt paa en Bane fra

Broken Hill til Benguela ved Atlanterhavet.

Der er allerede bygget 300 km af denne

Bane. I portugisisk Congo findes allerede

en Bane fra St. Paul de Loanda ved Atlan-

terhavet over Ambaca til Malange (400 km).

Opmaalingsarbcjderne ere i fuld Gang til

en uhyre belgisk Bane, som skal udgaa fra

Leopold ville og gaa mod Sydøst forbi Lu-

sanibo til Konde og Broken Hill.

Det er ikke 20 Aar siden, de første Skin-

ner blev lagt til alle de her nævnte Baner.

Efter al menneskelig Beregning vil alle disse

Arbejder være fuldforte, før de næste 20

Aar ere udrundne, og man kan da ad 5 å

6 forskellige Veje gennemrejse Afrika fra

Vest til Øst, fra Nord til Syd.

Det Punkt, som for Tiden har storst In-
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Damper paa Congofloden.

teresse i Afrika er Minedistrikterne i engelsk

Rtiodesia og belgisk Katanga.

Særlig i Katanga tindes efter Beretnin-

gerne rigere Guld- og Kobberminer, end man

før har fundet paa vor Jord, og der afsen-

des allerede meget Guld herfra. Transporten

er endnu for kostbar til Drift af Kobber-

minerne. — Belgierne se med Uro, hvor-

ledes det engelske Herredømme ruller lang-

somt, men sikkert fra Capstaden over Oranje,

Transvaal, Betschuanaland, Nyassaland og

Rhodesia op lige til Sydgrænsen af belgisk

Congo — og for et halvt Aars Tid siden

stod der i de engelske Blade, at man paa-

tænkte at sende 100 engelske Missionærer

ind i Katanga, det rige Mineland i belgisk

Congo, for at kristne de stakkels sorte. For

et Aars Tid siden overgik Congostaten til

Belgien som Koloni.

Tyskland var det første Land, som skrift-

lig gav sit Samtykke, alle de andre Lande

have senere skrevet under — kun Englands

Underskrift mangler endnu.

Hvor der er anlagt Baner, føres Telegraf-

og Telefonlinier langs Banen ; men desuden

findes mange særlige Telegrafanlæg. Det be-

tydeligste Anlæg er Linien Boma—Leo—
Coquilhatville, en smuk lille By, som ligger,

hvor Congofloden passerer Æqvator anden

Gang. Denne Linie er over 1000 km og staar

ved den franske Linie Brazzaville—Loango i

Forbindelse med Europa, idet der fra Loango er

udlagt Kabel. Taksten pr. Ord er fra Co-

quilhatville—Kjøbenhavn 7 Francs 80 Cen-

times. Jeg rejste i 3 Uger sammen med

den belgiske Ingeniørofficer, som har ledet

dette Arbejde. Han fortalte mig om alle

Besværlighederne og al den Modgang, han

havde haft under Arbejdet. Man maatte

hugge og sprænge Vej gennem Urskoven,

man maatte føre Linien udover bundløse

Sumpe, de indfødte skød paa Arbejderne og

lagde Hindringer i Vejen ved at stjæle Traa-

den. Som Opstandere anvendes T-Jern; han

viste mig ved Fotografier, hvorledes Elefan-

terne havde bøjet disse Opstandere, som var

det Staaltraad, og hvorledes Urskovens Slyng-

planter i Løbet af kun nogle Uger havde

dækket lange Strækninger af Linien. Ved

Kwamouth løber Kasaifloden sammen med

Congo. Her er Traaden ført over den 600 m
brede Flod, og paa hver Bred bæres Traaden

oppe af et 80 Fod hojt Taarn, bygget efter
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samme System som Eiffeltaarnet. Nu hører

man næsten aldrig om Forstyrrelser paa

denne Linie. Flere af Telegrafisterne ere

sorte; deres F'ædre skød maaske paa dem,

der anlagde denne Tekgraf — deres Bed-

stefædre vare maaske Menneskeædere.

Mange Steder i belgisk Congo er der eta-

bleret Forbindelse ved Brevduer, og denne

Meddelelsesmaade funktionerer godt. Heste,

Muldyr, Æsler og Okser bruges meget til

Transport; i Leo bruges Kameler og med

stort Held har Belgierne begyndt at dres-

sere den afrikanske Elefant, og den lader til

at være ligesaa lærnem som sin siamesiske

Broder. Cykler ere nu almindelige i belgisk

Congo, og i saa godt som alle større Poster

er der en eller flere som cykler, og mange

Steder egner Vejen sig godt for Cyklekørsel.

Kra Belgisk Congo. Indfødtes Baadc paa Kasai-Flodcn.

640



SHAKESPEARE SOM ÆGTESKABSMÆGLER
Af Georg Brandes.

-^J
I.

I

Shakespeares Navnetræk- paa

Panteobligationen paa

Huset i Blackfriars.

Slutningen af det

16. Aarhundrede

tog en Franskmand,

en HugLienot, ved

j Navn Montjoy, ri-

meligvis som for-

dreven fra Frankrig,

Ophold i London,

nedsatte sig som

Haararbejder og Pa-

rykmager, blev som

dygtig Mand efter-

haanden velhavende

og kom i Besiddelse

af to Huse, et iBrain-

ford og et stort Hus

i London, med dob-

belt Beboelseslejlig-

hed, beliggende i et

anset Kvarter paa Hjørnet af Mugwell

Street og Silver Street, hvori han selv

boede og havde sin Butik. Han og

hans Hustru var begge franske; de havde

et eneste Barn, Datteren Mary.

I Aaret 1598 hændte det, at en Bekendt

af denne Mand, ved Navn Humphrey

Fludd, som i Frankrig havde giftet sig

med en Madame Bellott, overtalte Montjoy

til at tage i Lære hans Stedsøn, Stephen

Bellott, som allerede havde været sat i

Kost hos ham et Aar; det unge Menneske

skulde oplæres i den Kunst at lave Haar-

opsatser og Parykker. Efter den oprin-

delige Aftale skulde F'orældrene holde

ham med Klæder, Montjoy sørge for

hans Linned og Kost. Men Aftalen gik

i Glemme; hans Mester, der var tilfreds

med hans Flid og Nemme, forsynede

ham ogsaa med Klæder. 1 Værkstedet

arbejdede han sammen med Montjoys

Datter Mary, der uddannedes i Faderens

Kunst. Efter seks Aars Virksomhed

som Lærling gjorde Stephen Bellott sit

Mesterstykke og kunde nu selv nedsætte

sig. Husets unge Datter saa mildt til

ham; men han havde Ungdommens Uro

i Blodet, ønskede at se sig om i Verden,

før han slog sig ned i London, og havde

navnlig Lyst til at gøre en Tur til Spa-

nien.

Dertil behøvede han Bistand, og det

synes, som om Montjoy har forstrakt

ham med 6 Pund til Rejsen, i vore Penge

omtrent 48 Pund (766 Kroner). I Slut-

ningen af 1604 vendte han efter et kort

Ophold i Spanien tilbage til Huset og

Boden paa Hjørnet af Silver Street og

indtog der sin tidligere Plads. Paa dette

Tidspunkt henvendte Madame Montjoy

sig til en Logerende, der allerede i en Aar-

række havde boet hos Familien, og som
maa have syntes hende særlig skaaret

for Tungebaandet, forstandig og taktfuld,

og anmodede ham om at være Mellem-

mand mellem Familien og den unge

Bellott. Han burde lægge denne det nær

at fri til Mary og burde forestille ham,

at han ikke vilde komme til at fortryde

det. Hvis de to Unge blev et Par, vilde

der blive givet Datteren en klækkelig

Medgift.

II.

Her er det Punkt, hvor denne gamle

Hverdagshistorie begynder at have spæn-

dende Interesse. Thi som det udvises af

nogle Bundter gamle Proces-Aktstykker

paa Pergament, som en amerikansk For-

sker Dr. Charles WiU'uun IVallace har fun-

det i Englands Nationalarkiv (Public Record

0//?rt"j, var denne Logerende en vis William

Shakespeare, gentlenian, fra Stratford on

Avon, da fyrretyve Aar gammel.
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Shakespeare som Ægteskabsmægler

Hans Hverv lykkedes for ham, og 19.

November 1604 fandt Br\iluppet Sted.

Man var kommen overens om, at det

unge Par skulde vedblive at leve i det

fædrene Hjem. Men før et Aar var

omme, vægrede Bellott sig ved at blive

der længere. Han flyttede med sin Hustru

hen til et andet Kvarter, hvor de lejede

sig et \^ærelse i et Værtshus, som dreves

af George Wilkins, en Dramatiker, der

ikke mange Aar derefter ses samarbej-

dende med Shakespeare paa Dramerne

Tinwnfra Athen og Perikks, men som var

Spisevært af Profession.

Halvandet Aar derefter, i Oktober

1606, døde Madame Montjoy, og det

unge Par vendte da tilbage til Faderens

Hus som Parthavere i hans Parykmager-

Forretning. Dog kun et halvt Aar varede

det gode Forhold; Faderen og Sviger-

sønnen kunde ikke komme ud af det med

hinanden. Beskyldningerne var gensidige.

Faderen paastod, at Bellott ikke betalte

sin Del af de løbende Udgifter; naar

Montjoy f. Eks. købte Sølvtraad for hele

ti Pund til Forfærdigelse af Parykker,

brugte Svigersønnen deraf uden Vederlag.

Han hævdede ogsaa at have betalt

Brj'ggeren tre Pund for Bellott uden at

have faaet sit Udlæg godtgjort.

Det er meget vanskeligt for os Nu-

levende at faa noget klart Indtryk af

hvad der er hændt og kunne gøre Ret

og Skel mellem de Stridende. Thi Bellott

negter ikke blot, at Svigerfaderen i sin

Tid har forstrakt ham med de seks Pund

til den spanske Rejse, men paaslaar, at

denne omvendt af ham har faaet 40

Shilling, som han aldrig har givet tilbage.

Og dette er det mindste af det. Hvad

Svigersønnen beklager sig over og hvad

han er saa oprørt over, at han lader det

komme til Proces, det er, at den lovede

Medgift aldrig er bleven ham betalt.

Han hævder, at Medgiften af Shakespeare

paa F'amiliens Vegne var stillet ham i

Udsigt til en Højde af 60 Pund. Han
paastaar, at der desuden gaves ham et

Løfte om et Legat paa 200 Pund ved

Montjo3^s Død. Som han imidlertid ikke

modtog nogen Medgift, saaledes lader

Svigerfaderen sig nu jævnlig forlyde med,

at Bellott ikke skal faa en Hvid efter

ham, naar han døer. Alt, hvad den

unge Mand har faaet med sin Hustru er

nogle Møbler og noget Husgeraad, som

han specificerer og skildrer som gammelt

værdiløst Skrammel. Helt ringe har det

dog neppe været ; et af Vidnerne anslaar

dets Værdi til omtrent ti Pund, et andet

Vidne, Bellotts ham velsindede Vært

George Wilkins, antager, at Bohavet xar

henved fem Pund værd.

I Maj 1612 stævnede Bellott sin Svi-

gerfader for Retten (den Ret, der tog sig af

mindre Gældssager, The Court of Reqncst),

og det er denne Retssag, vi skylder

enkelte nye Oplysninger om den mo-

derne Verdens største Digter, siden han

her blev ført som et Hovedvidne blandt

flere andre Vidner.

Lad det straks blive sagt, at hans Vid-

nesbyrd i Sagen lik Bellott, der synes at

have knyttet betydelige Forhaabninger

dertil, ingen synderlig Glæde af. Thi om
Hovedpunktet havde han intet at sige.

Vel indrømmer han straks og villigt,

at han — hvad ogsaa flere af de øvrige

Vidner véd Besked om — paa Foran-

ledning af Madame Montjoy har været

den, som bragte F'orlovelsen i Stand; vel

indrømmer han, at Bellott efter hvad der

er ham bekendt i al den Tid, han var

Lærling, bar sig godt og hæderligt ad, var

en flink og flittig Hjælper; men han husker

ikke, Montjoy har sagt, at denne havde

stor Gavn og stort Udbytte af Bellotts

Tjeneste — hvad man søger at lægge

ham i Munden. Han indrømmer, at han

har hørt Montjoy og dennes Hustru
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mangen en god Gang sige og gentage,

at Bellott var en rigtig brav Fyr (a very

honest felloiu), ligesom Montjoy altid viste

sin Lærling Velvilje og Kærlighed; men

hvad Hovedsagen angaar, erklærer han,

at Montjoy ganske vist gennem ham
lovede Bellott en vis Medgift {a porcion

in Marriacige), men at han nu ikke længer

husker, hvor stor denne Medgift skulde

være, eller paa hvad Tidspunkt den skulde

betales. Endnu mindre kender han noget

til, at Montjoy har givet Løfte om at

efterlade sin Datter

200 Pund ved sin

Død. Han véd kun,

at Parterne havde

mange og lange Con-

ferencer med hinan-

den om det fore-

staaende Ægteskab,

som senere blev fuld-

byrdet. Han kender

ikke til, hvad Hus-

geraad Montjoy i

sin Tid gav Datto

ren til at sætte Bo

med. Dette Vidnes-

byrd, der (i Datidens

Cancellistil) er ned-

skrevet af Retsskri-

veren eller rettere

af to Retsskrivere —
thi Aktstykket frem-

viser to Hænder
—

-, er undertegnet

PFUIIII. Silaks., og vi

har da her en ny

ægte Navnetegning

af Shakespeare til de

ikke mange, der for-

inden var os opbe-

varede. Underskrif-

ten under Købekon-

trakten paa Huset

i Blackfriars, Un-

derskriften under Pantebrevet ved dette

Køb, den forkortede Navnetegning paa

Eksemplaret af Ovids Metamorphoser og

de tre Underskrifter under Testamen-

tet. (Navnet foran i Florio's Oversæt-

telse af Montaigne's Essays i British Mu-

seums Bibliotek er ikke ægte). I Penge

kan en saadan Underskrift af Shakespeare

ikke anslaas ; den er simpelthen ubetale-

lig. Der gives ingen Sum, for hvilken Sta-

ten kunde eller vilde afstaa den. Den ran-

gerer forsaavidt med RQvribrsLwåisNattevagt.

Ok--n—

.

Aggas Kort over en Del af London 1560. Paa Kortet ses Gader og Huse i Nærheden

af det Sted, hvor Shakespeare boede.
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De øvrige Vidner i Sagen, den tidli-

gere Tjenestepige i Huset, Joan Jonson,

nu gift med en Kurvemager; Naboen

Daniel Nicholas, Søn af en tidligere Lord

Mayor i London; ja selv den unge Wil-

liam Eaton, nu Lærling hos Bellott, ken-

der alle Shakespeare og véd alle Besked

med det delikate Hverv, der var ham be-

troet. Shakespeare har selv talt med Da-

niel Nicholas om 5agen; Eaton har hørt

Shakespeare og Bellott tale tammen om
Medgiften. Vidnerne mener, at denne

Medgift efter Løfte skulde beløbe sig til

en halvhundrede Pund; men saa lidet

som Shakespeare formaar de med Bestemt-

hed at an-

give Sum-

men, eller at

meddele,

paa hvad

Tidspunkt

den var for-

falden til

Udbetaling.

Ketten Det nye Shakespeare-Navn2træk

endte da og-

saa med at

afvise Sagen og henskyde Afgørelsen af

Tvistemaalet til den franske protestantiske

Kirke i London.

III.

Spørges der nu hvad det historiske Ud-

bytte er, som vi opnaar ved dette Fund

af gamle Pergamentslapper, der vil gøre

Wallace's Navn vidt bekendt, saa lyder

Svaret, at saa ubetydeligt Fundet kan

synes, er Udbyttet ikke ringe. I første

øjeblik vil man maaske være tilbøjelig

til at undervurdere det overfor den Over-

vurdering deraf og den pralende Reklame,

hvormed Finderen betegner sig selv som

den første, der har fremstilt Shakespeare

hverken som Halvgud eller som et af

andre oppustet Intet, men som et Men-

neske blandt Mennesker. Forfatteren vilde

ikke være nogen ægte Amerikaner, om
han ikke forstod Reklamens Kunst. Men
dette bør ikke forringe vor Anerkendelse

af de indvundne Resultater.

Vi véd nu med Bestemthed, hvad vi

før blot kunde formode, at Shakespeare

efterlod sin Familie i Stratford og boede

alene i London. Vi véd, hvor han, at

regne fra 159S, var bosat, mindst indtil

1604, men højst sandsjmligt indtil han

vendte tilbage til sin Fødeby, ja rime-

ligvis endnu efter sin Tilbagekomst, da

han sikkert har bevaret sig et pied-a-terre

for sine Londonerophold. Vi ser da, at

han trods

sin relative

Velstand

endnu tret-

ten Aar ef-

ter sin An-

komst til

London ik-

ke var for-

nemmere

bosat, end

at han lo-

gerede — lejede et eller to Værelser

— hos en indvandret Parykmager, og

omgikkes Familien saa ganske paa lige

Fod, at man naivt har gjort Brug af

hans Evner, da det gjaldt om at fast-

holde en dygtig Lærling i Faget som Svi-

gersøn og Compagnon. Vi ser da Shake-

speare i jævne, folkelige Omgivelser. De

aristokratiske Sympatier, som Tolstoj saa

lidenskabeligt dadler hos ham, har ikke

hindret ham i at vise sig hjælpsom og

tjenstvillig i den Haandværkers Hus, som

var blevet hans Hjem.

Hans Værtsfolk var ikke fattige; de

tilhørte den velstillede Mellemstand. Hu-

sene gav Montjoy en aarlig Indtægt af

17—20 Pund om Aaret, deri ikke med-

regnet hvad den Logerende indbragte, og
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Shakespeares Navnetræk paa sidste Side af Testamentet efter

Ordene „By me".

Montjoy havde endnu paa Processens

Tid en Logerende (sojounier) boende hos

sig. Det er sandsynligt, at denne da(1612)

endnu var Shakespeare; thi det ses, at

Bekendtskabet

er holdt ved-

lige, og det var

Skik, at man
boede længe

paa samme
Sted. Shakespeares to nærmeste Fæller

og Venner, Udgiverne af hans Skuespil

efter hans Død, John Heminge og Henry

Condell, (den første hans Medejer til Hu-

set i Blackfriars), som boede kun tre til

fire Minutters Gang fra ham, forblev den

ene 32, den anden 29 Aar i samme Hus.

Tallet 1598 som Aaret for hans Til-

flytning naaer vi til, skønt han selv i

1612 erklærer, at han har

kendt Familien i ti Aar eller

saa omtrent, idet han læn-

gere nede hævder, at han

har været bekendt med den

al den Tid, den havde Bellott i

sin Tjeneste (all tlie tyme of the

siricl coiuplainants service), alt-

saa i omtrent 13 Aar. Man var nemlig over-

hovedet i slige Vidneforhør dengang skø-

desløs med Talopgivelser. Endog naar

Vidnet spørges om sin egen Alder, føjer

han til Tallet altid et „eller saa omtrent",

og vi ser da ogsaa, at Bellott siger, han

har været gift i 5 Aar, paa et Tidspunkt,

da, som Sog-

neregisteret

udviser, det

rette Tal var

77,.

mellem Engelsk og

gelsk talt af Franske,

/H<^^

Sliakcspeares Navnetræk paa

Kebckontral<ten angaaendc

Huset i Blackfriars.

IV.

Men er Sha-

kespeare flyttet ind i den franske Fa-

milie paa Hjørnet af Silver Street 1598,

saa er det første Stykke, han der i

Huset har skrevet, hans Henrik F, og
da slaar det En, ikke blot at han her

har givet den Iranske Herold, Montjoy,

sin Husværts Navn, men at han her

ved Familie-

bordet har havt

den rigeligste

Anledning til

at studere de

Brydninger

Fransk — En-

Fransk udtalt af

Engelske — som udgør Hovedmoroen
i Scenerne mellem Katharina og Alice,

Katharina og Henrik. Han har her be-

nyttet sin friske Kundskab til hvor-

ledes franskfødte udtrykte sig i Eng-

land og hvorledes Englændere mishand-

lede Fransken. Han har her hørt de

uartige Ord i Fransk, som
han indfletter i Dialogen. Og
her har han rimeligvis i Bel-

leforrests franske Oversættel-

se først lært Historien om
Hamlet at kende.

Er det et rent Tilfælde,

at Shakespeare har taget Op-

hold i en fransk Familie? Det synes ikke

saa; thi der var i 1599 kun to fremmede

Husfædre bosatte i Silver Street og allerede

i 1600 var Montjoy den eneste. Det fore-

kommer rimeligt, at Shakespeare med sin

Kundskabs- og Dannelsestrang har sat

Pris paa at indlogere sig et Sted, hvor

der for ham i

hver Samtale

var noget at

lære. Desuden

var der ikke

langt fra dette

Opholdssted et

Kvarter, hvor

en god Del Fremmede, Italienere, Fransk-

mænd og Hollændere havde slaaet sig

ned, og i Nærheden havde tilmed en

.:^A^ur^

Shakespeares Navnetræk paa 2den Side af Testamentet.
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Mængde Skippere osj Sømænd, der sej-

lede paa Middelhavskj^sterne, deres Til-

hold, Mænd, hvem Shakespeare har hav^t

stor Interesse af at indlade sig med.

Gaden Silverstreet var efter Datidens

Forhold en ret fin Gade. I sin Siirvcye

of London (1603) siger John Stowe om
den, at den formodentlig har sit Navn

af de Sølvsmede, der boer i den, og at

der i den ligger adskillige smukke Huse.

Samtidigt karakteriserer Ben Jonson i

The Staple of Neics den som „Pengenes

Region, et godt Sted for en Aagerkarl",

og — rimeligvis med en Hent3'dning til

Montjoy's Butik — hedder det i hans

Stykke The silent wonian (omtr. 1609):

Hendes Haar var fra Silverstreet.

En Hovedtiltrækning har Beliggen-

heden øjens3ailigt havt for Shakespeare

derved, at han her befandt sig i Nær-

heden af sine fleste Venner og Bekendte,

af sit Teater og af sit Yndlingsværtshus.

Vi saa, hvor faa Skridt han havde til

Heminge og Condell. Ganske i Nær-

heden i nordlig Retning boede desuden

Ben Jonson, Nathaniel Field, Thomas
Dekker, Anthony Munday, Dramatikere,

han alle har kendt.

Vi ved da ogsaa nu, ad hvilken Vej

han daglig er gaaet ned til Floden for

at lade sig færge over til Globeteatret.

Det var en Gang paa blot ti Minutter,

under hvilken han stundom stoppede hos

Heminge eller Condell, fra Silver Street

ned ad Wood Street, skraas over Cheap-

side, ad Broad Street forbi det siden saa

berømte Mermaid Værtshus og ned til

Themsen, hvor Baaden laa, der satte

ham over paa den anden Side. Efter

Forestillingens Slutning kunde han da i

Mermaid træffe Kunstfæller som Ben Jon-

son, Chapman, Dekker, Beaumont og

Fletcher.

Vi føler os saaledes bedre lokaliserede

med Hensyn til Shakespeares daglige

Livsførelse end tilforn. Vi véd, hvorledes

den ringe Bolig var beskaffen, og hvor

den var beliggende, i hvilken han, der

tilbagevendt til Jorden nu vilde kunne

vælge mellem dens ypperste Paladser,

har skrevet Henrik V, Som Jer behager,

Helligirekongers Aften, Cæsar, Hamlet,

Lige for Lige, Macbeth, Othello og rime-

ligvis desuden Lear, Antonius og Kleopatra,

TroiJiis og Cressida, Coriolan, Cymbeline,

Vintereventyret, Stormen. (Hint i Sandhed

historiske Hus nedbrændte ved en stor

Ildebrand i London 1666.)

V.

Der er imidlertid endnu to Skuespil at

nævne, som han efter al Sandsynlighed

har skrevet her, og vi er dermed naaede

til det egentlige Udbytte, det nye Fund

bringer os. Disse Stj^kker er Tinwn fra

Athen og Perikles.

Det har været en Gaade, som bl. a. —
hvad min Bog om Shakespeare udviser

— har pint mig selv, hvorledes Shake-

speare var kommet i Berøring med en

saa ringe Dramatiker som George Wil-

kins og hvordan han kunde falde paa i

hans svage og flove dramatiske Væv at

indflette de mesterlige Scener, som alene

giver de af Wilkins udkastede Skuespil,

Titnon fra Athen og Perikles, deres Værdi.

Nu er det lykkedes at finde den Traad,

der oprindeligt har knyttet Shakespeare

til Wilkins. Han har gjort den fjorten

Aar yngre Kaldsfælles og Kroværts Be-

kendtskab, da i sin Tid det unge Par

Bellott udvandrede til Wilkins' Værtshus,

som laa mindre end fem Minutters Gang

fra Silver Streets og Mugwell Streets

Hjørnested. Wilkins har forevist ham
sine Udkast, og Shakespeare har om-

kalfatret hele Partier af dem, saa intet af

det oprindelige blev tilbage.

Vi ser, at Wilkins holdt af at sam-
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arbejde med andre, han har været Day's

og Rowlay's Medarbejder. Vi ser, at han

i 1607 fik et Stykke opført paa Globe-

teatret, det svage Arbejde The Miseries

of Inforced Marriage, skønt dette Teater

ellers kun antog Stykker af Dramatikere,

der var knyttede til det, og ikke havde

gjort Undtagelse uden for Beii Jonson's

og Thomas Dekker's Vedkommende, hvem
Shakespeare personligt skaffede Adgang.

Han har da tydeligt nok ogsaa lagt sin

Indflydelse i Vægtskaalen for Wilkins.

Selvfølgelig vil det nye Dokumentfund

ikke bringe Vrøvlet om Bacon som de

Shakespeareske Dramers Ophavsmand til

Taushed. At der har levet en William

Shakespeare, har ingen betvivlet, end ikke

de, der taler højest om Shakespeare-Myten.

Og der er jo Intet, som ubetinget beviser, at

den William Shakespeare, som optræder

her, er Dramernes Forfatter. Ikke des-

mindre kan den Omstændighed, at der

her er godtgjort et personligt Bekendt-

skab mellem netop denne Shakespeare

og George Wilkins, der faktisk har ar-

bejdet sammen med Dramernes Ophavs-

mand paa Timon fra Athen og Perikles,

umuligt undlade at gøre Indtryk selv

paa den stupideste Shakespeare- P'oragter

i Nutiden. Ogsaa han vil fornemme, at

vi her staar overfor en Kendsgerning

som kan sammenstilles med Fundet af

the missing link i Zoologien.

For os andre vedbliver der ganske

vist endnu at være talrige uløste og des-

værre oftest uløselige Gaader i Shake-

speares Liv. Vi ved endnu saa lidt som
før, hvorfor han indlod sig paa iMed-

arbejderskabet med saa meget ringere

Mænd, hvorfor han ophørte at skrive,

hvorfor han drog til Stratford, kort sagt

hvad der foregik inden i ham.

Men vi ved nu, at han logerede hos en

fransk Parykmager en halv Snes af sine

bedste Aar, og vi véd, at han var Ægte-
skahsmægler mellem dennes Datter Mary
og Stephen Bellott. Saa fattige paa Kund-
skab som vi er om de engelsk talende

Folks sande Kejser, er vi glade over disse

Smuler.
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\'endome-Pladsen i Paris. Højde 440 Meter. I det ene Hjørne af Pladsen ses Ballonens Sk\-gge.

FASTE LUFTSKIBSRUTER

Af Premierløjtnant i Flaaden H. C. Ullidtz.

EFTER de store Sejre kommer de smaa

Nederlag, Nederlag, som gennem deres

Aktualitet synes at skulle kvæle de store

Sejres Betydning. Saaledes er det gaaet med

Luftskibsfarten, og navnlig gælder dette de

styrbare Luftskibe.

Gennembruddet skete som bekendt i 1884

med Renard og Krebs' styrbare Luftskib „La

France", der viste sig i Stand til at manøv-

rere nogenlunde efter Førerens Ønske, men

Farten var altfor ringe, og en almindelig

jævn Vind tvang Luftskibet ud af Kurs.

Der blev nu en lang Stilstand, og først

omkring 1901 begyndte Mænd som Zeppelin

og Julliot atter at skabe Røre om Problemet

„styrbare Luftskibe". Zeppelin lykkedes det

ved en utrolig Energi at skabe det første

Luftskib efter det nye, afstivede System

(bærende Balloner, omsluttet af et Alumi-

niumsskelet). Han fulgtes imidlertid snart

af de rige Sukkerfabrikanter, Brd. Lebaudys

Ingeniør, Henry Julliot, der fortsatte i det

af Krebs og Renard viste Spor. Julliots

Luftskibe bares oppe af en meget stor, lang-

agtig Ballon, der indvendig rummede en

Luftpose, som ved Hjælp af en Blæser mere

eller mindre fyldtes med almindelig, atmosfæ-

risk Luft. Derved kunde Luftskibets lang-

agtige Form , som er nødvendig for at

trænge gennem Luften, opretholdes, saaledes

at det tunge afstivende Aluminiumsskelet,

som Zeppelin anvender, blev unødvendigt.

Mellem disse to Hovedtyper, Zeppelin og

Julliot, de afstivede og uafstivede Luftskibe,

kom Kampen til at staa, og Fagmænd Ver-

den over stred for og imod. I Luftskibs-

farten, ny som den er, gælder det imidlertid

mere end noget andet Sted, at indre Strid

er Ruin, saa længe Kampen udadtil ikke er

afsluttet.

Til Zeppelins kostbare Projekt har kun

sluttet sig ganske enkelte, Schiitte-Lanz i
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Tyskland og Spiess i Frankrig, medens en at krigstekniske Øjemed skabte Luftskibene

Mængde Fagmænd, saa som Gross, Parseval, en Basis for Udvikling, men til al Held greb
Forlanini etc. sluttede sig til Julliots System, ogsaa den private Industri ind, baaret frem
Efter disse Pionerer paa Luftskibsteknikens af den almindelige Begejstring for Kampen
Omraade fulgte mange andre (f. Eks. Capper om Luftens Erobring,

i England og Erbsloh i Tyskland) uden dog Luftskibenes militære Anvendelse skal her

at tilføre den unge Videnskab særlig nye

Ideer.

Efterhaanden som Luftskibsbygningen tog

sikrere og sikrere Form, begyndte Kampen

mod Atmosfærens farlige Elementer, Vinden

ikke nærmere omtales, men det er klart, at

mange Forhold, for ikke at sige de fleste,

er de samme for private som de militære

Luftskibe.

Den første Tanke, der meldte sig for

og Uvejret. Mange Nederlag, og mange Privatindustrien, var ganske naturligt Op-
Havarier var de første Tegn paa denne rettelsen af fask Luflskihsruter, der ved

første Øjekast synes at rumme mange For-

dele fremfor Skibe, Automobiler og Jærn-

baner, der tvungne af Land, Vand, Bjærge

etc. enten maatte skifte Element eller gøre

store Omveje. Igennem Luften førte der-

imod den lige Linie til Maalet, eller med

andre Ord, man opnaaede gennem Luften

som Regel den korteste Vej mellem 2 Punkter,

uafhængig af Jordens Overflade. Til Gunst

for faste Luftskibsruter talte endvidere de

smukke Panoramaer som en Tur kunde frem-

byde, Nyhedens Interesse og Luftskibsfartens

Popularitet; men alle disse Ting opvejede

haarde Kamp. Zeppelin mistede Luftskib

efter Luftskib, „Patrie" fløj væk, og et

uheldigt bygget engelsk Luftskib bukkede

under for en Storm, samtidig med at mange,

ganske meningsløse Konstruktioner viste deres

Ubrugbarhed.

De første Luftskibe blev straks taget i

Brug af de militære Autoriteter i de store

Lande, hvor man ingenlunde var blind for

den store Rolle, Luftskibene kunde komme

til at spille i Fremtidens Krige. For den

moderne Strategi og Taktik er nemlig Re-

kognosceringen en vigtig Faktor, og i Nu-

tidens Kampe med de udstrakte

Frontlinier, de skjulte Stillinger,

det røgsvage Krudt etc. er en-

hver Rekognoscering langs Jordens

Overflade en yderst vanskelig Sag,

og mange spredte Efterretninger

kunde ikke for den øverstkom-

manderende skabe noget klart

Billede af Fjendens Stilling og

Kampens Gang. Et Luftskib med

traadløs Telegrafforbindelse med

Hovedkommandoen maatte her

være Idealet. Navnlig til Søs,

hvor Udsigten er fri og uhindret,

og Vinden jævn, syntes Luft-

skibet at være skabt til en Spejders

Rolle.

Det blev derfor ganske naturligt

her som saa mange andre Steder, Triumfbuen i Paris med nærmeste Omgivelser. Hejde 700 Meter.
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desværre ikke endnu de Hindringer og

Farer, som Luftskibsfarten har at over-

vinde.

Luftskibsfartens værste Fjende er Vinden,

en Faktor, som man i højeste Grad maa

regne med. Med de nuværende almindelige

Privatluftskibe kan man højst regne en Fart

af ca. 50 Kilometer i Timen, hvilket svarer

til en dansk Mil i ca. 9 Minutter, en Fart

som ikke kommer op paa Siden af Iltogs-

fart. Har man en svag Vind med, kommer

man hurtigt frem, og for en stærk Medvind

opnaar man den dobbelte Fart. Men er

Vinden imod eller fra Siden, stiller For-

holdene sig ganske anderledes. En jævn

Modvind gør Turen dobbelt lang, og er

Vinden meget stærkt imod, risikerer man at

blive staaende over samme Punkt. Man har

ganske vist her den Chance at søge andre

Luftlag, højere eller lavere, men en saadan

Forandring af Niveau fordrer Tab af Brint,

der er den bærende Kraft, og Ballast, to

Ting, der er lige saa vigtige for et Luftskib,

som Kul for et Skib paa Søen.

Før enhver Luftskibsrejse er det derfor

absolut nødvendigt at kende de atmosfæriske

Forhold, Vindens Stj^rke og Retning i de

forskellige Luftlag, dens sandsynlige Foran-

dringer etc, hvilket fordrer et meget nøje

Samarbejde med de meteorologiske -Stationer.

Den moderne Meteorologi arbejder stærkt

paa at løse disse Opgaver, men endnu er

man ikke naaet saa vidt, at nøjagtige Op-

lysninger altid kan gives. Mange, selv er-

farne Luftskippere, synes desværre at lægge

mindre Vægt paa et nøje Samarbejde med

Meteorologerne, en Skødesløshed, som ofte

har straffet sig, og som sikkert ikke uden

Grund er bebrejdet flere Førere af Zeppelins

Luftskibe. Ogsaa paa et andet Punkt spiller

Samarbejdet med Meteorologerne en stor

Rolle, navnlig med Hensyn til de for Luft-

skibene saa farlige Uvejr med Lynnedslag,

op- og nedadgaaende Luftstrømme etc. Man

kan her ikke være forsigtig nok med at

skaffe sig rettidig Underretning. Kommer et

saadant Uvejr op, har man Valget mellem

at lande eller søge at gaa over Uvejrs-

skyerne. Er man imidlertid over Soen, en

stor By eller over øde Bjærgegne, er Lan-

ding enten umulig eller meget vanskelig, og

en stærk Stigen fordrer et Offer af Ballast,

som Luftskibet meget ofte ikke kan taale.

Altsaa bliver den første Regel for Luft-

skibets Afgang, at man hos Meteorologerne

søger nøje Underretning, en Underretning,

som kan være gunstig eller ugunstig. I

sidste Tilfælde er det som oftest uforsvarligt

at gaa op, og alene af den Grund bliver

al Tale om regelriucssigc, faste Luftskibsruter

foreløbig hen i Vejret. Luftskibe med faste

Afgangstider paa samme Maade som Skibe

og Jærnbanetog horer foreløbig Fremtiden

til, og faa Folk vil sikkert afvente et Luft-

skibs eventuelle Afgang, naar de pr. Skib

eller Jærnbane paa ret bestemt Tid kan naa

deres Rejses Maal.

Som Eksempel paa Vindens Indflydelse

skal nævnes følgende ganske omtrentlige Tal

for Ruten Kjøbenhavn—Stockholm, der er

ca. 500 Kilometer i lige Linie. Antages

Luftskibet at have den ovennævnte Fart af

50 Kilometer, vil Sejltiden fra Kjøbenhavn

til Stockholm saaledes være 10 Timer, alt-

saa 3 å 4 Timer hurtigere end Toget og

betydelig hurtigere end ad Søvejen, der fører

helt rundt Sveriges Sydspids. Er der en

Medvind paa 5 a 6 Meter pr. Sekund,

hvilket er almindelig Brise, vil Luftskibets

Fart forøges med ca. 20 Kilometer i Timen,

og Rejsen vil kunne gøres paa ca. 7 Timer.

Er Medvinden endnu stærkere, lad os f. P2ks.

sige 12 Meter pr. Sekund, vil Luftskibets

Fart forøges med ca. 43 Kilometer i Timen,

og Rejsen vil i saa Tilfælde kun vare 5^4

Time. Som man ser, har Vinden langt

større Indflydelse paa Sejladsen i Luften end

paa Søen. Har man imidlertid de to oven-

nævnte Vindhastigheder imod, vil Sejltiden

Kjøbenhavn—Stockholm blive henholdsvis 1

7
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Wintcrfold Platz i Berlin. Hojdo 600 Meter.

Og 71 Timer, hvilket vil sige, at man i

sidste Tilfælde er 3 Døgn om at naa Stock-

holm. Faar man en endnu stærkere Mod-

vind, bliver man eventuelt hængende over

Kjøbenhavn, eller maaske endnu værre, bliver

drevet tilbage i Stedet for at komme frem.

Enhver vil forstaa, at alene ugunstige Vind-

forhold kan forhindre enhver fast Forbindelse,

saa længe Luftskibenes Hastighed ikke er

større. Selvfølgelig vil Hastigheden med

Tiden blive forøget, og kommer vi engang

op over 100 Kilometer i Timen, kan man

begynde at tale om nogenlunde „faste Ruter".

Selv da kan dog en stærk Storm drive

Luftskibet ud af Kurs; men en Storm kan

jo ogsaa standse en Damper og Sne et

Jærnbanetog.

Ogsaa Navigationen i Luften frembyder

mange Vanskeligheder. Jeg vil slet ikke

sammenligne den med en saa simpel Ting,

som villieløst at rulle langs et Par Jærn-

baneskinner, men selv Navigationen paa Søen

er lettere og langt mere sat i System. For

Luftskibene mangler endnu de mange Fyr og

Mærker, der letter Skibene Sejladsen paa

Søen; heller ikke Kortene er gode, og

ukendte Luftstrømme kan gribe ind og fuld-

stændig slaa Luftskibet ud af Kurs, hvilket

navnlig vil være Tilfældet, naar man ikke

for Taage kan se Jorden. Dog alle disse
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Over Skj'erne.

Ulemper kan overvindes, og inden ret mange

Aar liar vi vel nok en velordnet Luftnaviga-

tion, men foreløbig er den meget mangelfuld,

og kommer man pludselig ned gennem

Skyerne og ser en Smule Jord, bør man helst

spørge en eller anden Jordbeboer, hvis en

saadan findes, hvor man er. Et primitivt,

men simpelt og praktisk Navigationsmiddel.

En Ting, der ogsaa vil træde hindrende i

Vejen for at faa Folk med til de faste

Luftskibsruter, er den dermed forbundne Fare

;

thi at Luftsejladsen endnu er forbundet med

nogen Risiko, kan ingen nægte, selv om den

i højeste Grad overdrives. I selve Luften er

Faren i Grunden mindst, og kun Letning

eller navnlig Landing kan frembyde visse

Farer; men desværre har den seneste Tid

vist os, at Uheldene ogsaa kan finde Sted i

Luften. To af Zeppelins Luftskibe blev øde-

lagt liggende til Ankers, og „Patrie" fløj

væk, heldigvis uden Tab af Menneskeliv,

Et Par primitive Luftskibe styrtede ned i

Begyndelsen af Aarhundredct paa Grund af

Motorens Antændelse af Gassen. Dette er

man nu ude over,

men Motoren er

stadig Smertens-

barnet, og man

er aldrig helt sik-

ker paa, at den

ikke gaar i Staa.

Ganske vist styr-

ter man ikke der-

for ned, men man

taber Styringen

over Skibet, baa-

de i vertikal og

horizontal Ret-

ning, hvilket kan

være farligt, som

det for nylig har

vist sig ved

„Deutschland"s

(Zeppelin VII's)

Havari. Værre end

„Deutschland"s Nedstyrtning er imidlertid

„République"s og „Erbsløh"s Katastrofer. I

første Tilfælde skyldtes det et løsrevet Skrue-

blad, der flængede Hylstret, i andet Tilfælde

rimeligvis et pludseligt Overtryk inde i Hyl-

stret, hvis Ventiler ikke har virket, hvorfor

en Sprængning er sket. I de to Tilfælde

led Luftens Pionerer Tabet af 9 af deres

bedste Mænd.

Letning med et Luftskib foregaar paa føl-

gende Maade: Inde i Hallen prøves Motoren,

og Passagererne gaar om Bord, hvorpaa

Luftskibet afvejes, saa det faar en ringe

Opdrift. Det bringes derefter ud af Hallen,

og allerede her fordres stor Forsigtighed for

ikke at støde Hylstret imod skarpe Kanter,

hvis der er nogen Vind tværs paa. Ude paa

Opstigningspladsen, der helst bør være stor

og fri, afvejes Luftskibet endnu en Gang,

Motoren sættes i Gang, og Føreren kom-

manderer derpaa „Lad gaa overalt!" Betje-

ningsmandskabet slipper Holdetovene, og

Luftskibet stiger langsomt op, endnu under-

givet Vindens Luner. Er man fri af alle
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Hindringer, kobles Skruerne til Motoren, der

gaar en Sittren gennem Gondolen, man hører

Skruernes susende Lyd, først langsomt, der-

paa med rasende Hurtighed. Man mærker

nu Lufttrykket komme forfra. Føreren drejer

Rorene, Luftskibet lyder hans Vink, og snart

peger Stævnen mod det bestemte Maal,

Højden tages, og Kursen sættes.

Opholdet i Luften er herligt, og selv Mo-

torens Raslen formaar ikke at forstyrre det

overvældende Skønhedsindtryk, der ikke saa

meget frembringes af den enkelte Ting som

af det samlede Hele. Grønne Marker, Skove,

Bjærge og Skyformationer tager sig pragt-

fulde ud, medens Byernes Pryd, de høje

Taarne og Spir, i høj Grad taber i Charme,

og nærmest ligner sammentrykte Kæmper.

Ustandselig skifter Panoramaet, selv om

Farten over Jorden synes ringe set højt oppe

fra. Snart over en By, snart over en Skov

og snart over Vand ; fremad gaar Luftskibet,

drevet af den snurrende Motor. Men Fø-

reren og Maskinisten har ikke Tid til at

nyde, thi af dem fordres Agtpaagivenhed til

det yderste. Føreren passer sine Ror, sin

Højde, sin Kurs, Trykket og Temperaturen

i Ballonen etc, medens Maskinisten smører

og kæler for Motoren, spidsende Øren ved

sit Smertensbarns mindste Mislyd.

Nu gøres der klar til Landing, og Føreren

giver Passagererne Instruktioner om at være

klar til at hæve sig i Armene, hvis man

kommer lidt for haardt ned mod Jorden.

Rorene stilles nedad, og det mægtige gule

Hylster søger trægt ned mod Jorden. Kniber

det, maa en eller anden vægtig Passager

Hytte sig lidt fremefter i Gondolen ; thi det

kan Luftskibet som Regel ikke staa for. Nu

Belle-AUiance Platz i Berlin. Hojde 600 Meter.= 653=
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lyder Førerens Sirenesignal, og man ser Be- Overført... 85,000 Kr.

tjeningsmandskabet, der helst bør bære sær- Havneudgifter 20,000 —
lige Dragter for at kunne skelnes fra den Afdrag 250,000 —
tilløbende Mængde, komme frem. Med vagt-

j^j^ 255 OOO Kr
somt Øje passer Føreren sit Højdebarometer;

nu viser det 100 Meter, 75 og nu 50 Meter. Hertil kommer:

Nu kan det lange Slæbetov naa; Luftskibet Administration 20,000 Kr.

holdes med Stævnen mod Vinden, og Mo- Uforudsete Udgifter . 25,000 —
toren langsom i Gang. Lige over Landings-

År?;//^/ Udgift 400,000 Kr.
pladsen kapper Føreren den tynde Snor,

der bærer det oprullede Slæbetov, som med Som Indtægt:

rasende Fart ruller sig op ned mod Jorden, 1-0 Rejser pr. Aar, med 20 Passagerer å

hvor det gribes af det tililende Mandskab. 200 Kroner hver Gang, hvilket giver en

Motoren stoppes, og Luftskibet hales ned samlet Sum af 480,000 Kroner,

mod Jorden, idet det sidste Stød afpareres Regner man, at der for et Luftskib med

ved at udkaste Ballast. Luftskibet bringes nødvendige Anlæg betales ca. 1 Million

ind i Hallen, Passagererne, hvis Vægt er- Kroner, skulde al Gæld saaledes være betalt

stattes af Ballast, stiger ud af Gondolen og i Løbet af godt 4 Aar, og den aarlige Ind-

bringer Føreren den traditionelle Tak for den tægt blive over 300,000 Kroner,

smukke Fart. „Deutschland" ligger nu som et hjælpe-

Den gule Kæmpecigar er nu i Sikkerhed lØst Vrag i Teutoburgerwald, og dermed fik

for Vind og Vejr i sin stærke Hal: men en Luftskibsfarten i Tyskland et haardt Stod,

saadan Hal er kostbar. Luftskibet ogsaa, og som kun en Zeppelins Energi og Popularitet

desuden fordres der en stor Betjening, og k^" bøde paa.

selv meget store Luftskibe kan kun bære et „C'était un beau rcve ... et quel fricheux

begrænset Antal Passagerer. Dette i For- réveil!" siger Franskmændene; men uden at

bindelse med stadig Forbrug af Brint og triumfere, thi ogsaa de har haft deres store

Benzin gør, at ogsaa pekuniære Vanskelig- Skuffelser. Allerede i Fjor dannedes der et

heder vil træde hindrende i Vejen for Ind- „Compagnie transaérienne", der vilde over-

førelse af faste Luftskibsruter. Mange Regn- tage Passagerfarten imellem Sydfrankrigs

skaber er opstillede, men ingen er hidtil store Byer. Et Luftskib blev købt, men

prøvet i Praksis. Det sidste er opstillet af Farten er aldrig blevet etableret, og man

Zeppelin, gældende for Kæmpeskibet „Deutsch- taler nu om Betalingsvanskeligheder,

land" (148 m langt og rummende 19000 For et Par Maaneder siden erklærede den

m^), hvis smukke Passagerkahyt kunde rumme bekendte Millionær Clement, at nu var hans

20 Passagerer, der ved smaa Borde kunde storeLuftskib paa 7000 m^ „Clement Bayard II"

nyde en elegant Frokost under Farten gen- færdigt, og Rejsen Paris—London vilde snart

nem Luften. være en Kendsgerning; stadig bringer Avi-

r> 1 u 4 r * A t * „., serne Meddelelse om, at nu skal der startes.
Regnskabet for et Aar ser omtrent saa- '

. , .

.

Sandheden er den, at Luftskibet har vist sig

ret ufuldkomment i teknisk Henseende, og ved

Brint 30,000 Kr. hver Landing er der sket Uheld med Ma-

Olie og Benzin 30,000 — teriellct. I Breuil nord for Paris ligger nu

Personel -5.000 — det store Luftskib i en mægtig Ha! (en samlet

Overføres. . . 85,000 Kr. Værdi af næsten 1 Million Francs), og= 654 ==
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Paris—London vil

endnu en Tid lade

vente paa sig.

I Tyskland for-

søgte man i Fjor

ved Udstillingen i

Frankfurt at udføre

lejlighedsvise Op-

stigninger med et

stort Parseval-Luft-

skib, og Forsøget

faldt yderst heldigt

ud, idet der fore-

toges en Mængde

Opstigninger med

Passagerer uden

større Uheld. Lig-

nende Fester vil i

Aar blive foretaget

fra Udstillingen i Briissel af det store Luft-

skib „Ville de Bruxelles". Det er sikkert den

Vej, man bør gaa. Fra de store Byer skal

man foretage Opstigninger til smukke Egne

efter forud at have sikret sig paalidelige me-

teorologiske Under-

retninger. Derved

læres Folk til Luft-

skibsfart, og Tek-

nikerne kan i Fred

og Ro foretage de

nødvendige Forbed-

ringer og efterhaan-

den bringe os nær-

mere til Maalet : No-

genlunde faste Liifl-

skibsnifcr; i li i at

disse ikke er nogen

Utopi, er givet. Man

har blot i Øjeblik-

ket forløftet sig paa

Opgaven.

I nær Forbindelse

med Luftskibsruter

staar Planen om Pol-

farten pr. Luftskib.

Landskab ved Havel. Hojde 500 Meter.

Her er det atter Zeppelin og hans højre Haand,

den berømte tyske Aeronaut Professor Hergesell

,

der vil føre an. For ca. 1 Maaned siden

stod jeg netop i Paris og talte med Professor

Hergesell, om de eventuelle Chancer, og han

Landskab ved Patzcr. Ilojde 600 Meter.

47
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Landskab ved Bielau i Schlesien, Hejde 3100 Meter.

lagde ikke Skjul paa, at han gærne vilde

have et Par skandinaviske Søofficerer med

paa Ekspeditionen; thi, sagde han, man ved

jo aldrig, hvor man bliver forslaaet hen,

naar vi til næste Aar begynder vore Farter

fra Hamborg. Pludselig kommer en engelsk

Kommandør hen til os og meddeler „Deutsch-

land"s Havari. Professor Hergesell blev

stærkt rystet og gik uden at sige et Ord, og

det er vist ikke med de lyseste Tanker, han

nu er paa Vej mod Spitzbergen for at under-

søge Forholdene og de eventuelle Chancer

for Starten derfra. Ogsaa den engelske

Kommandør var kendelig urolig, og det af

den gode Grund, at han netop lagde den

sidste Haand paa Konstruktionen af et af-

stivet Luftskib til den engelske Marine, endnu

større end „Zeppelin VII". „Prøverne be-

gynder i August", siger han, „lad os tale

sammen, naar de er afsluttede!", og interes-

sant bliver det at se, om engelske Sømænd

kan regere et Kæmpeskib, som Gang paa

Gang har bragt Tyskerne Sorg og Skuffelser.

Der er imidlertid ingen Tvivl om, at Polen

sagtens kan naas gennem Luften, thi Distan-

cen er ingenlunde

for stor, og Vejen

er jo fremkomme-

lig ; men at tænke

paa en Langfart

gennem øde Egne,

medens man har

Vanskelighed ved

at klare sig med

alle en civiliseret

Egns Hjælpemid-

ler, er at fore-

gribe Begivenhe-

dernes Gang.

Hvad vi i Øje-

blikket trænger til,

er Ro og Besindig-

hed i Luftskibe-

nesUdvikling,som

ganske vist ikke

kan standses, men som dog forsinkes af de

stadige Uheld, der nu finder Sted.

Medens Luftskibene saaledes staar lidt i

Stampe i Øjeblikket, gaar Aeroplanerne frem

med Kæmpeskridt. Ogsaa de kræver deres

Ofre, desværre altfor mange, men nogen

Standsning i Udviklingen kan ikke spores.

Aeroplanernes Hastighed stiger, de Hundrede

Kilometer i Timen er naaet, 1500 Meters

Højde er naaet, og Flyvning med et Par

Passagerer i Timevis er en dagligdags Ting.

Hvem ved, om ikke Aeroplanerne vil komme

før Luftskibene i de faste Luftskibsrutcr?

Der er jo allerede Forslag fremme om at

besørge Post pr. Aeroplan, og i uvejsomme

Egne f. Eks. i Afrika er dette sikkert

snart gennemførligt. Regelmæssig Passagerfart

vil derimod af Hensyn til den Fare, man

udsætter sig for, lade vente paa sig endnu

nogen Tid.

For et Land som Danmark med de mange

Smaaøer vil Aeroplanerne sikkert snart faa

Betydning som Transportmiddel, og navnlig

som Bringer af Post og andre vigtige Ting.

Umuligt er det ikke, at om et Par Aar af-
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gaar der et Aeroplan fra f. Eks. Vordingborg,

og i Løbet af et Par Timer fordeler det

Breve rundt paa Smaalandsfarvandets talrige

Øer.

Den væsentligste Hindring er Vinden; men

selv den er man paa Vej til at over-

vinde, hvorom følgende lille Begivenhed vidner.

I Midten af Juli samledes paa Issy-les-

Moulineaux en Mængde militære Aeronauter

for at gaa op med de 3 Luftskibe „Zodiac",

„Colonel Renard" og „Ville de Bruxelles",

der skulde ledsage Kongen af Belgien, naar

han afrejste fra Paris. Vinden blæste imid-

lertid heftigt (ca. 10— 12 Meter pr. Sekund),

og Aeronauterne var alt andet end tilfredse,

thi det var halsløs Gerning at gaa ud under

altfor urolige Vindforhold.

Pludselig kalder den øverstkommanderende

paa en ung Officer og siger til ham: „Løjt-

nant Camerman, vil De gaa til Vejrs med

deres Aeroplan

og undersøge,

om Vindfor-

holdene er me-

get urolige!"

„Javel!" lød

det korte Svar,

og faa Minut-

ter efter snur-

rede Motoren

rundt, og paa

sithvidvingede

Biplan kredse-

de Løjtnanten Triumfbuen i Paris.

Pladsen rundt, stadig højere og højere.

Man saa ham kæmpe mod den stærke,

uregelmæssige Vind, men intet svigter

Pludselig i 200 Meters Højde stiller Løjt-

nant Camerman Motoren fra, og med en

elegant, dumdristig Glideflugt lander han

foran den øverstkommanderende og meddeler

ham, at Vinden er meget uregelmæssig og

stærk; og man kan se, at han har Ret; thi

paa Eiffeltaarnets Top pisker Vinden i det

mægtige Flag.

Nu nærmer Toget sig imidlertid; men

Luftskibene tør ikke gaa ud endnu, og atter

gaar Løjtnant Camerman til Vejrs, sætter

Kursen ind over Byen. Dog snart viser han

sig igen i elegant Flugt følgende Kongens

Særtog paa Vej.

Da vi gik fra Pladsen, havde vi en

Følelse af Aeroplanernes Overlegenhed

uden dog i mindste Maade at have tabt

Tilliden til

Luftskibene, en

Tillid, de hel-

ler ikke gjor-

de til Skam-

me; thi en Ti-

me efter, da

Vejret blev

lidt roligere,

saa vi 3 gule,

slanke Skrog

krydse rundt

"Invalidens"

Spir.

De paa S. 651—56 gengivne Foto-

grafier er overladt Redaktionen af

Premierlejtnant Greve Fr. Mollke.
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KOMMANDØREN OG DEN DØDE KJÆRRING.

En Historie fra gamle Dage.

Af Thomas Krag.

Afdøde Fru Maren Sars — /. S. Welhavens Søster, Professorerne Sars' Moder

— i hvis Hus jecr hørte efterfølgende Historie, vidste mere end de fleste andre

om Liv i Norge i gamle Dage. Hun fortalte denne Historie, saa den fængsled

det hele Selskab: gamle Dages Liv og Fard kom til os, vi glemte den ikke.

Senere paa et Besøg i Frederiksvcern traf jeg Orlogsvarftets Kommandant, gamle

Kommandør Finn Wedel Jarlsberg. Han havde ogsaa meget at fortalle fra den

gamle Orlogsstation. Jeg navnte da Historien om -»Kommandøren og den døde

Kjærring<i. for ham: jo, den havde saamæn ogsaa han hørt . . . han havde set

selve Kommandøren i sine yngre Dage.

Jeg har engang før i en Skitse kortelig nævnt Historiens Point. Her frem-

kommer den i sin Helhed og udarbejdet for første Gang. Vinder den Bifald, er

Æren at tilskrive Fru Maren Sars, finder man den lidet værd, er Skylden min.

T. K.

DEN gamle Kommandør Sakarias Hein

var udbuden i Julen. Indbydelsen

var ham kær: den var fra hans gamle

Ven og Vaabenbroder, Godsejer og Kap-

tajn i Marinen Frederik Schnack.

Kommandøren kjørte fra Frederiksværn

Lillejuleaftensdag ved Middagstid. Det

var bidende Kulde, men Solen skinned,

og Luften stod mod Himlen som en tin-

drende Søjle, Sneen var hvid, saa den

gav Blindhed; det var kortsagt en dejlig

norsk Vinterdag.

Den gamle Kommandør satte sig tungt

i Sædet. Han vilde selv kjøre, og han

kjørte ogsaa til meget modig. Men hans

Øjne blev hastig blændede af Sol og

Sne . . . saa overlod han Tømmen til

den unge Fyr bag paa Slæden. Han
gjorde det modvillig og en Smule brum-

mende; thi vistnok var han sex og halv-

fjerds, men ingen maatte prøve paa at

fortælle Kommandør Sakarias Hein an-

det, end at han var i sin bedste Alder.

Han sad og saa skarpt hen for sig,

og alle, som mødte ham, hilste og tænkte,

at ja der kjørte Kommandøren, og det

var svært, hvor den Mand holdt sig, for

øjnene saa saa skarpt, og Ansigtet var

saa militærsk og sjømandskraftigt ....

ja saa tænkte de, som saa ham i Forbi-

farten. Thi havde de set nøjere paa

ham, vilde de have opdaget, at disse

skarpe øjne alligevel saa sløve ud, og

at det barske Ansigt bare var en gam-

mel slidt Form af Disciplin og Agtpaa-

givenhed, der engang for længe siden

havde været levende, men som nu var

stivnet og død. Thi Kommandøren var

ældre og affældigere, end han selv vidste.

Og hvad værre var: Kommandøren

var stædig og taalte selvfølgelig ingen

Indsigelse. Allermindst af den unge Fyr

der bagpaa. Ja i Sandhed, nu holdt

Fyren der Tømmen, og Hesten lystred

ham. Men kjørte han nu ganske rigtig?

Aa nej. Kommandøren var ræd for, at

han nu og da kjørte i rigtig overflødige

Sving.

„Her du Gut ... Er det ikke Elias

Græshøj du hedder?"

„Aa jo, det er det."

„Jeg tror, du kjører rigtig daarlig,

Elias Græshøj, du gjør Bugtninger og

Svingninger af bare pur Ukyndighed.

Nu gjælder det at komme fort frem, for-

staar du det?"

Jo det forstod Elias Græshøj, men han

troede nok, han kjørte den forteste Vej.
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„Sludder, Gut!" Kommandøren blev

hidsig, „naar jeg siger en Ting, tier du

stille! Skal du endelig svare, indskræn-

ker du dig til at sige, at nu gjorde du

Tingen skidt, men du skal prøve paa at

gjøre den bedre, forstaar du det!"

Ja, Elias Græshøj forstod det.

„Se nu her ... er ikke dette Kløver-

myra? Da kan du kjøre tværs over, saa

er vi lige ved Bjerkelunden."

Nej, nu maatte Elias, saa nødig han

vilde, sige Kommandøren, at dette nok

ikke var rigtigt, hvad Kommandøren
mente; dette var nok ikke Kløvermyra.

„Hvad!" Kommandøren brølte af Sinne

. . . „det var da ogsaa en rigtig tosket

Gut! Hvor vover du at sige imod, naar

jeg siger noget!"

„Nej, det var jo ikke Meningen, men

—

æ . .
." Gutten stammed lidt i det, men

afbrødes af Kommandøren: „Hold Kjæft

med dit „men—æ"! og gjør, som jeg

har sagt. Dette er Kløvermyra, har jeg

sagt! Og her kan du kjøre over til

Bjerkelunden. Forstaar du? Vil du saa

kjøre videre!"

Gutten lystrede. Han styred Slæden

ud af Vejen, men gjorde det ikke fort

nok kanhænde; thi Kommandøren greb

pludselig Tømmen paany.

„Nu skal jeg kjøre, skal du se!" raabte

han, „saa skal der blive en anden Dans!"

Og Kommandøren strammed Tømmen
og smaldt med Svøben.

„Hej Gampen! lad mig se, du kan

komme afgaarde."

Hesten løb flinkt afsted. Snart var de

kommen paa den anden Side af den

lange Slette. Se her skulde Bjerkelunden

ligge. Kommandøren kjørte og glante

og glante.

„Hvor er Bjerkelunden, Gut?" raabte

han.

„Aa, den er paa en anden Kant, Kom-

mandør," svarte han modig.

Sinnet steg paany hos Kommandøren.

„Hvad snakker du om Gut? Er Bjer-

kelunden paa en anden Kant? Sludder

med dig? Her er Bjerkelunden. Bare

bi lidt."

Og Kommandøren kjørte videre, men
ingen Bjerkelund kom. Men nu skulde

Bjerkelunden komme, ikke Tale om an-

det, den skulde komme!
Men se her, her stod jo Bjerkelunden!

. . . her var den sikkert nok.

Ganske rigtigt stod der en hel Del

Bjerketræer ... Og Kommandøren var

ikke sen til at bedyre, at her var den

jo, Bjerkelunden. Han kjørte lukt ind

mellem Træerne . . . saamænd var der

andre Bjerketræer ogsaa! Der kunde

den toskede Gut se!

Men de faa Bjerketræer holdt ikke

længe ved. Snart stod Granskogen tæt

og mørk og spærred Vejen.

Nu bandte Kommandøren slemt. Han
efterlyste Bjerkelunden med mange onde

Eder. Ønsked den sluttelig ned i det

hedeste hede. Men frem vilde han nu!

Hvordan det gik, frem vilde han.

Og han lod Hesten trave ret frem.

Det gik fort, thi Føret var haardt og fint.

Og det gik længe.

Thi Vejen og Egnen blev mere og

mere ukjendt og øde.

Og nu mørkned det.

Gutten bagpaa Slæden havde den

sidste Time ikke sagt et Ord. Han var

en stædig Gut, samme Elias Græshøj.

Nu havde Kommandøren skjældt ham ud

hver Gang, han bare havde sagt, hvad

sandt var. Nu tænkte han nok, Kom-
mandøren fik klare sig selv, saa kunde

han se, hvordan det vilde gaa.

Og han stod bagpaa stum og stille.

Sagde ikke et levende Kvæk, saa lang

Vejen var.

Kommandøren paa sin Side ærgred sig

overmaade, der han sad, for han maatte
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erkjende, dette var rent galt. Han havde

tabt Slaget. Han var sprunget op som
en Løve og faldet ned som en L . . t.

Noget irriterede ham ogsaa : han kunde

ikke køre længer. Hans øjne løb i Vand
og blindedes Gang paa Gang. Til Slut

blev det rigtig galt. Alt gik i et for

hans Øjne. Han standsed Hesten, gav

Gutten Tømmen.
„Nu faar du ta en Tørn, Elias Græs-

høj," sagde han stille. „Oni jeg kjører

en Del galt i Dag, er det ikke saa un-

derligt. Det er denne bestialske Vejinge-

niøren, som gaar her og kassererer de

gamle gode Vejene, og laver nye Veje,

som ingen kan forstaa sig paa . . . Naa,

saa kjør Elias, og stands foran første

Huset, vi ser."

Elias Græshøj tog Tømmerne. Han
smilte saa listeligt, forstod nok, at dette

var et ordentlig Nederlag for Komman-
døren, he, he, han probered nok at dække
det ved at skjælde ud Vejingeniøren, he,

Sludder og Tøv . . . Vejingeniøren havde
aldeles ikke været paa den Kant.

Men det sagde han ikke. Han kjørte

rask i Vej . . .

Det var nu ganske mørkt, men meget
klart. Stjernerne stod blanke paa Him-
len, og en liden Nymaane lyste.

Et Kvarters Tid efter kjørte de frem

foran et temmelig stort Hus næsten lige

ved Vejen.

II.

„Stopper vi her", mumlede Komman-
døren, „og gaa ind og sig", føjede han
højere til, „at Kommandør Sakarias Hein

holder udenfor, og bed dem at komme
og greje med Hesten."

Gutten gjorde saa. Folk kom ud og
hjalp til . . . og ikke mange Minutter

efter sad Kommandøren bænket i en

hyggelig gammeldags Stue.

Kommandøren fik god Kvældsmad at

styrke sig paa, og det trængtes; thi han var

træt, forfrossen og sulten. Men da den

gode Kvældsmad var sat til Livs, blev

han i bedre Humør. Helst da man paa

Gaarden fortalte ham, at han kunde naa

did, han skulde, udpaa Formiddagen

næste Dag.

„Ja ja, saa er Skaden ikke større,"

mumlede Kommandøren. „Naa har Gut-

ten faaet Mad?"

„Jo han har ..."

„Ja lad ham faa, hvad han kan spise . . .

og," føjed Kommandøren til lidt nølende,

„forklar ham . . . forklar ham Vejen, han

skal kjøre i Morgen. Hm . . . naar han

nu engang er Skydsgut, faar han saagu

gjøre Nytte for sig."

„Det faar han ..."

„Hm, svært gammel Stue," vedblev

Kommandøren lidt efter og saa sig om-
kring, „svært gammel Stue denne."

„Aa ja," svared Manden, „Stuen staar

vel i Dag omtrent, som den har staaet

de sidste hundrede Aar."

„Kan tænke det," mumlede Komman-
døren . . . „se de gamle Skilderierne

der . . . jeg husker, jeg har set lignende

før ... i min tidligste Ungdom."

„Hm," han saa sig om, . . . „denne

Stue . . . denne Stue . . . mærkeligt . . .

den minded ham om noget . . . var det

om Stuen hjemme hos hans Far.'' . . .

hm, aa nej, ikke rigtig det . , . men
alligevel ..."

En Tanke svirred om ham. Han vilde

fange den, men kunde ikke. Hver Gang
han syntes at have fat paa den, smat

den væk . . .

„Hvor skal jeg saa ligge i Nat?" spurgte

Kommandøren. „Jeg faar vel køje tidlig

for at komme tidlig op."

„Ja, — om Kommandøren kunde ligge

herinde?"

Manden tog Lyset og viste Komman-
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døren ind i næste Værelse. Det var

noget mindre, men rigtig pænt og rent.

Temmelig koldt var der endnu, men en

svær Ild knitrede i Kakkelovnen, saa det

vilde nok ikke vare længe, før der blev

varmt.

„Jo, se her er jo prægtigt," sagde

Sakarias Hein, „her skal jeg nok sove

godt ... Ja, godnat da Karlt Mosen . .

.

og husk saa at vække mig i god Tid i

Morgen."

„Godnat, Hr. Kommandør, og sov godt."

Kommandøren blev alene. Han tændte

sig en frisk Cigar og satte sig mageligt

i Hestehaarssofaen og tænkte . . .

„Hm, jeg har god Hukommelse," mum-
lede han, „jeg har ellers svært god Hu-

kommelse . . . men hvad i al Verden er

det, jeg ikke kan huske nu? Der er

noget, jeg ikke kan huske denne Gang."

Han spekulerede længe frem og til-

bage. „Var det . . . var det den Gang,

jeg var her i Slutningen af Halvtredserne

som nygift? . . Mon det skulde være

den Gang? Nej, da var jeg jo vel paa

disse Kanter . . . men vist ikke her."

„Nej, det er pure Indbildning," slutted

han omsider ærgerlig, „jeg har simpelt

hen aldrig været her før. Pur Indbild-

ning! Hjernespind!"

Se her var lunere nu . . . snart godt

og varmt. De store Bjerkekubber varmed

godt, og de vilde brænde længe.

Han blev siddende i Hestehaarssofaen

og døsed. Han kunde ikke fri sig for

dette: her i Huset havde han været før.

Hm, se nu Himmelsengen der, den svære,

brede Himmelseng. Der hang endnu

nogle falmede Gardiner omkring.

Hm, denne Himmelseng . . .

Nu hændte noget. Medens han saa-

ledes sad hensunken i Tanker.

Et Ansigt viste sig pludselig for ham . . .

et stygt, gammelt Ansigt, et af de fæle

Hoveder, der viser sig for Folk i Feber

og under ondt Mareridt. Det satte et

Jæb mod ham. Det ene øje plirede

lumsk og ondskabsfuldt. Det laa paa

Sengens Hovedpude et Nu ... i Fjerde-

delen af et Sekund . . .

Kommandøren skvat op og vaagned

helt.

„Fy, slig jeg sidder her og fantaserer.

Ja, ja . . . største Parten af Hukommel-

sen har jeg vist mistet alligevel, ellers

havde jeg husket dette . . . dette . . .

Ja, lad mig saa køje mig."

Kommandøren gik i Seng. Han laa

en Stund og kuldsked og hutred, for

Sengen var endnu kold. Men den var

solid, med Underdyne og Overdyne, og

det vared ikke længe, før gamle Sakarias

Hein laa lunt og godt.

Og lidt efter lidt tog Søvnen ham . . .

Men pludseligt saa han alting klart. Syv

og halvtredsindstyve Aar var faldne ud

af hans Liv. Han havde unge Øjne og

Ører, ja alle Sanser var blanke. Alt,

som han havde grundet paa i Kvæld,

stod for ham i et blændende Lys.

III.

Det var Jul . . . det var Lillejuleaften . . .

fire unge nybagte Løjtnanter skulde kjøre

hjem til Jul. De satte sig til Rette i Bred-

slæden. Det var tidlig Morgen. De

tænkte at være hjemme ud paa Efter-

middagen.

De var godt udrustede. Hestene foran

Slæden var gode, en svær Bjørnefeld

havde de over sig, og de havde Halm

i Bunden af Slæden for ikke at fryse

paa Fødderne.

Fra Morgenen af var Vejret prægtigt.

Himlen var fin og blaa. Kulden var ikke

liden, men den bed ikke; thi det var slig

stille Luft.

Det gik rask fremover. Dombjælderne

klang, og Sneen skreg under Mejerne.
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Ho, dette var Moro! Det gik dejligt mod
den dejlige Jul!

Ja naturligvis tænkte de alle fire, Turen

skulde gaa som Fod i Hose — men
hvad sker?

Det begyndte at trække over.

Ja hvem skulde troet det? . . . Og
hvor i al Verden kom Skyerne fra? ...

Naa, komme gjorde de. Og de bragte

en klam Luftning med. Luften mistede

sin skjønne Klarhed, den blev diset. Og
dens Dis slog sig paa Sneen, der blev

fugtig, saa den klamped under Heste-

hovene.

Det var ikke hyggeligt dette; thi He-

stene trak tungere.

Og værre blev det i Stedet for bedre;

noget over Middag begyndte Sneen at

falde. Først daled den saa lindt i milde,

svære Filler. Men ud paa Eftermidda-

gen kom den som smaa vaade Hagl,

som slog dem i Ansigtet. Endnu gik

det dog fremad, men temmelig besvær-

ligt var det at finde V^ejen, for nu tog

det til at mørkne, og Maanen, som de

havde sat sin Lid til, blev helt borte.

Og pludselig begyndte en ækel Vind at

blæse, en fugtig, bidende Vind. Og den

voksed, den Vind. Den blev om lidt til

Storm, Snestorm, der kasted en Mængde
Sne ned fra Skyerne.

Fy, dette var en fæl Slutning paa en

morsom Historie! I Stedet tor at fare af

Sted i Frostvejr og blankt Maaneskin laa

de nu og baksed og stamped i det værste

Uføre. Vejen havde de dog holdt indtil

nu . . . men, men ... ja, begyndte det

ikke nu at gaa galt? — De havde sidste

Stunden den onde Fornemmelse, at de

kjørte ud i selve Vildmarken.

Men hvor var da Vejen at finde? De
gav Agt og strakte Hals, men de saa

den ikke mere.

Nu og da kom Stormen sættende i

vældige Tag over Sletten, den tog i

Hest og Slæde, saa de skejned til Si-

den.

„Nej, dette gaar ikke!"

Dette Udraab var noget nær det eneste,

som hørtes fra dem. Og det var ikke

urimeligt, om de raabte det. Thi denne

Færd kunde blive farlig nok. De kunde

kjøre sig rent bort i Nat og ørske. De

standsed da Hestene og raadslog. To
vilde vende, en vilde fortsætte; den tredje

sagde til Slut: „Jeg tror, at vi skal lade

Hestene gaa, hvor de vil; slige Dyr har

fint Instinkt. De gaar ikke af sig selv i

Elv, aabent Vand eller dybt Slug."

De satte da Hestene i Gang igjen. gav

dem ellers saavidt mulig Frihed til at

gaa, hvor de vilde. Og Hestene forstod

vel, at blev de herude, gik det ilde. De
trak ivrigt i Vej, undgik Fanner og Klip-

per og andre Hindringer. Skridt for

Skridt kjæmped de sig frem.

De fire i Slæden sad ogsaa tavse,

sagde ikke mange Ord. Men pludselig

fo'r en af dem op.

„Lys!" sagde han, „der er Lys!"

De tre andre saa til og ganske rigtig,

der blinked noget frem langt borte i

Mørket.

Paa Hestenes Retning forstod de, at

disse Dyr en Tid lang havde haft Lyset

som Maal.

Deres skarpe Sanser havde frelst dem.

Nu kvikned de fire unge Mænd til. Det

Lys derborte var som en varm Straale

for dem. Deres ængstede Sind soled sig

deri. De slog Hænderne sammen og lo højt.

Sikkert og uafladeligt blev Lyset større,

og snart efter stopped de op foran et

langt Hus . . .

„Kongens Folk! Kongens Folk!"

raabte de.

Lidt efter aabnedes Døren, og en Mand
kom ud. Da han hørte, hvem det var,

bød han dem indenfor. Han skulde nok

greje Hestene.
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Det var en stor, pæn Stue, de kom
ind i. Paa Væggen hang mange mor-

somme Skilderier. Disse besaa de unge

Løjtnanter, medens de gik om og gned

Hænderne og varmed sig: He, se „Adam
og Eva, som aad Æblet", og oven over

hang Slangen og lo med sin giftige Tand.

Og der hang „Susanna i Badet og de

tre letsindige Oldinge", og den ene af

Oldingene lignede deres Chef; dette mo-

rede de sig meget over.

Lidt efter kom Aftensmaden ind. Og
nu spiste de og snakked om Tingen,

som den forelaa.

Hm, det var jo godt nok, at de slap

væk fra Sneen; men det var alligevel

en forbandet Historie, det at de ikke

kom did, de vilde!

De sturede.

„Hør," sagde den ene til Konen i Huset,

som kom for at tage af Bordet. „Har I

Brændevin i Huset, fransk Brændevin?"

Jo, det havde de nok.

„Saa lad os endelig faa den herind . . .

med alt Tilbehør for en god, varm Punch."

„Ja, ja," hun skulde saa gøre.

Lidt efter kom der Kognak ind med
Sukker og kogende Vand. En kugle-

rund Krukke Rum arriverede ogsaa, saa

der var ingen Mangel paa Drikkendes.

Samtidig meldte Konen dem, at ja i det

store Kammers ovenpaa lige foran Trap-

pen var redt op til dem . . . Der stod

tre Senge, og der var tændt i Ovnen,

saa der var snart varmt . . . Saa, hm , . .

saa om de vilde lægge sig snart?"

„Nej, De kan tro, vi vil ikke lægge os

snart," raabte de leende og i Munden
paa hverandre. „Nu vil vi først drikke

en rygende Punch."

„Ja, ja," kom det ligesom lidt nølende,

og Konen trak sig ud af Døren,

„Hæ, hun er nok bange for, at vi skal

forstyrre Nattefreden," mumlede Frederik

Schnack.

„Naa, den Antagelse er jo heller ikke

saa absurd," lo Sakarias Hein. „Nu, vil

vi have en svær, glohed Punch?"

„Svær og glohed," raabte de alle tre.

Pludselig aabnedes Døren paany. Konen

stak Hovedet ind, kom saa lidt efter med
hele Personen.

Hun stod lidt; Løjtnant Hein raabte

utaalmodig og en Smule bydende:

„Naa, Madam . . . hvad skylder vi

Æren af dette nye Besøg?"

„Hm, undskyld," sagde Konen stam-

mende, „hm . . . det var om de snille

Herrerne . . . hm . . . vilde være snille og

ikke gaa ind i næste Kammers . . . hm,

for der er . . . hm . . . der bor nogen der."

„Bor der nogen?"

»Ja, hm," Madammen stammede i det,

„der bor en Kone derinde, skal jeg sige .

.

og hun har nok lagt sig . . . hm . . .

saa ..."

De to, Carl Thank og Frederik Schnack,

som var lystige Pigejægere, lo og spurgte,

om Konen var ung og vakker. Men
Ewald Luders og Sakarias Hein hyssed

paa dem, og den første sagde:

„Vær rolig, Madam. Vi skal nok lade

Døren være lukket. Konen skal ikke

forstyrres. Godnat Madam."

De begyndte nu at brygge sig glohede

Glas. Ja, der kom en Række prægtige

Toddyer anstigende. De drak, som man
den Tid havde for Skik, tankeløst og

uden bange Skrupler. Og for hvert nyt

Glas blev deres Samtale muntrere og

mere højrøstet. Ho, de morede sig over

alt. Og alt var godt og prægtigt, selv

det, at de havde faret vild. Ja, det var

da godt nok. Det var Skylden i, at de

nu sad og havde det morsomt her.

„Lad os nu faa en Sang!"

„Ja, lad os faa en Sang!"

Og Frederik Schnack satte i med sin

rungende Bas:

„Men højst sjunger jeg, o Kamp, din Pris . .

."
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De andre stemte i med. Det Ijomede

og larmede, saa Væggene skjalv.

Carl Thank sagde leende, da Sangen

var færdig:

„Hun faar nok dejlig Nattero, Konen

derinde."

Men Sakarias Hein rejste sig nu og

steg højtideligt hen mod den lukkede

Dør. Og med store Theaterfagter sang

han med sin skrækkelige, falske Stemme
en smægtende Arie:

„Sover du, o Skønne, ak hør mit Længselssuk!"

Der blev større Morskab end før. De

tre andre lo som gale og bryggede sig

ny Punch. Hurra, nu havde de det her-

ligt! Og i Morgen var der atter en dejlig

Dag, og de skulde hjem til Jul! Hurra!

Pludselig aabnede Carl Thank Døren

til næste Værelse . . . Sakarias Hein var

den eneste, som lagde Mærke til det; de

andre to sad og omfavnede hinanden og

svor hinanden Venskab i Liv og Død . . .

„Thank!" raabte Sakarias Hein, „skam

dig! Husk, vi lovede ikke at gaa ..."

Men Carl Thank smat hastig ind ad

Døren. Sakarias Hein rejste sig og fulgte.

„Thank," raabte han, „stands Thank! ..."

Han vidste jo, at Thank var en brav

Kar, men han var unægtelig meget fuld . .

.

og . . . ja selv var Sakarias Hein ogsaa

en god Del fuld . . .

Men netop som han skulde følge ham
ind i det mørke Værelse, kommer Carl

Thank farende tilbage:

„Kom og se!" raabte han. „Kom her-

ind og se!"

De andre saa paa ham.

„Kom ind og se!" blev han ved. „Saa

sandt jeg lever, der ligger en død Kjær-

ring i Sengen herinde."

„Hvad siger du?"

„Ja, sandelig . . - der ligger en død

Kjærring i Sengen herinde ..."

„En død Kjærring?"

„En død Kjærring?"

„Ja, saa sandt jeg lever!"

En død Kjærring!

De fire unge Løjtnanter var jo saa

langt fra Døden. Aa, den var som en

gammel Benrangel paa Jordens anden

Ende og kunde aldeles ikke naa dem!

Deres Ungdom var Verdens stærkeste

Fæstning mod alt, som havde med Død
at gøre ... ja — og saa var de des-

uden saa salig fulde. Nok er det: dette

Bud om den døde Kjærring virkede paa

dem med en ustyrlig Komik. De blev

som galne Skøjergutter, de knipsede med
Fingrene, de dansede med høje Himmel-

spræt! . . .

„En død Kjærring! hende maavise!"

„Hya, ho! ... hende maa vi se!"

De tog Lampen med sig og gik ind i

Værelset ved Siden. Carl Thank pegede

mod den store Himmelseng: „Se der,"

sagde han. „Se, der ligger hun!"

De nærmede sig Sengen med Lampen:

Javist, der laa noget underligt der! Nu
saa de det . . . det var et gammelt Kvind-

folk ! . . .

Det pudsige ved samme Kvindfolk var,

at hun nok saa styg ud, men alligevel

skælmsk. Det ene øje var ikke lukket

helt, det plirrede bort paa dem. Og Læ-

berne var skilt, hvorved fremkom et pud-

sigt Jæb; det var som vilde hun sige:

Jeg ser nok, hvad I er for Spyttegøge

!

De blev nu nogle øjeblikke ganske

ustyrlige. De nikkede til den gamle

Kjærring, de dansede om hende, de buk-

kede for hende og kaldte hende ved

smukke Pigenavne. Indtil Frederik Schnack,

som havde sit Glas med, fandt paa at

hælde hende en Slurk Punch mellem de

jæbende Læber. Men enten han nu rørte

hende for stærkt, eller hvoraf det ellers

kom, sikkert er det, at hendes Mund for-

trak sig endmere, og Ansigtet fik et

bistert, frygteligt Udseende, og hendes
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Jæb var nu saa uhyggeligt levende. Og
det halvt aabne øje saa paa dem lumsk

og truende.

Og saa jog pludselig en Rædsel gen-

nem dem. De skreg og hujede. Frede-

rik Schnack slyngede sit Glas mod Gul-

vet, saa det splintredes. Alle fire jog

som besat ud i næste Værelse.

De lukkede Døren, skreg endnu, skreg

og lo . . . de holdt paa Døren ... de

var ligesom ikke sikre paa, at den gamle

ikke vilde komme efter dem.

„Naa, lad os nu skamme os lidt!"

Det var Frederik Schnack, som talte,

og hans dj^be, kraftige Stemme kaldte

dem til Orden.

„Vi burde skamme os dobbelt," blev

han ved, „tørst gaar vi ind i det Kam-
mer der, som vi har lovet ikke at gaa

ind i, og saa opfører vi os som mørk-

rædde Drenge."

„Naa, den stærke Punch har vel den

største Del af Skylden. Men lad det nu

være nok. Lad os sove."

„Ja, lad os nu sove."

De rejste sig og gik ovenpaa, og de

lagde sig i sine Senge, og de sov snart

ind. De sov tungt og længe.

Da de vaagnede, var Himlen klar, og

Solen skinned. Uvejret fra i Gaar var

som blæst bort. I Grunden havde de

alle Hovedpine efter Gaarskvældens Orgie

;

men slig er det med Ungdommen : dette

straalende Vejr og Haabet om at komme
vel frem til Jul jog det hele Ubehag paa

Flugt. Ja selv den mareridtagtige Erin-

dring om den døde Kone forsvandt som
en af Skyerne, der fra Nattens Uvejr

drukned i den tindrende lyse Himmel.

Da de havde spist Frokost med Brød

og Æg og Skinke, sagde de Farvel og

takked for sig. Og lidt efter kørte de

ivej, medens Dombjælderne sang i den

lyse Vintermorgen.

Og hjem kom de — hver til sit, og

de tured lystig Jul; ja saa lystig Jul som
det Aar, syntes de aldrig, de havde turet

nogengang før. Men naar de traf hver-

andre alle fire i et eller andet Julegilde,

kunde det jo hænde, at de, naar de kom
sammen i en Krog, lo og hvisked om
Ting, som ingen anden maatte høre, og

som vel ingen havde forstaaet et Muk
af, selv om han havde hørt det.

Og nu og da, naar de hviskede og lo,

grøssede det i dem. De saa et gam-

melt, jæbende KjærringQæs med Munden
halvt aaben og med et ondskabsfuldt

plirrende øje.

IV.

Kommandøren skvat op af Sengen.

„Der ligger hun jo endnu! Der er det!

Det rynkede, stygge Kjærringfjæs."

Han stod uden at vide det midt paa

Gulvet og slog om sig, langede Lussin-

ger ud som en god Orlogsgast og efter

gammel Opskrift.

„Der er det endnu!"

Men Kommandøren saa nu, hvor det

jæbende Fjæs svandt bort som en Taage-

flæk . . .

„Hm ja, men se der havde hun saa

sandelig ligget, den døde Kjærringen.

Der i den gamle Himmelseng."

„Det vil sige," rettede han langsomt,

„der laa hun for syv og halvtredsinds-

tyve Aar siden ... ja, netop paa denne

Døgnets Tid."

Han krøb i Sengen igen.

„Ja," mumlede han saa, „den Gang
var du ung, og nu er du gammel. . . .

Saa jeg havde nær sagt : Gid hun havde

ligget der . . . saa havde jeg været ung

Løjtnant endnu. Skøn Tid!"

Og dette fornuftige Ræsonnement be-

roligede ham, saa han faldt i god Søvn

og sov en Time endnu.
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POLITIHUNDE
Af Cand. jur., Politiassistent Hakon Jørgensen.

Tj'sk Schæferhund med Apporterbuk.

DEN kendte tyske Kriminalist Professor

Hans Gross skulde en Dag, medens

han endnu var Undersøgelsesdommer, ud

paa en Køretur i Anledning af en Sag, han

havde til Undersøgelse. Han plejede altid

at tage sin Hund med sig paa saadanne

Ture, men da den for Tiden havde Hvalpe,

laasede han den inde hos disse, forinden

han kørte bort. Da Gross nogle Timer se-

nere gaar og ivrig beskæftiget tager forskel-

lige Forhold i Øjesyn, mærker han pludselig

Skønt Gross i sit stille Sind maatte be-

brejde sin Hund, at den ikke havde mere

Tanke for sit Hvalpekuld, end at den kunde

forlade Hus og Børn, gjorde han gode Mi-

ner til slet Spil og klappede sin Hund ven-

ligt. Efterhaanden som Tiden gik, fik han

imidlertid mere og mere ondt af de smaa

Kreaturer derhjemme, og halvt i Alvor halvt

i Spøg bøjede han sig nedover Hunden og

efterhgnede den sagte Piben, som er smaa

Hundehvalpes første Udtryk. Hunden blev

nervøs, løb frem og tilbage, saa slukøret

til sin Herre, og pludselig gav den sig til

at løbe, alt hvad Remme og Tøj kunde

holde. Da Gross kom hjem, meddelte hans

Hustru ham, at Hunden var kommen hjem

med Tungen ud af Halsen og havde skynd-

somst lagt sig ind til sine Hvalpe.

Denne lille Oplevelse, saa ubetydelig den

end kan synes, gav Anledning til hele Po-

litihundebevægelsen, idet Gross efter at have

foretaget forskellige andre Forsøg med sin

Hund i det tyske Gendarmeris Aarbog ud-

kastede den Tanke, at man ved en systema-

tisk Dressur maatte kunne drage Nytte af

Hundens vidunderlige Troskab og Sporsans.

Det viste sig hurtigt, hvor fortrinlig Tanken

var, og skønt Bevægelsen til en Begyndelse

vakte særdeles megen Uvilje, findes der nu

snart lige saa mange Politihunde som Be-

tjente i Tysklands Landjurisdiktioner, og

ogsaa Byerne har indført Hunde til Led-

sagelse for Betjente om Natten paa ensomme

nogle smaa Stød i Hasen, og da han vender Poster. I Belgien og Holland er Bevægelsen

sig om, ser han Hunden logrende og ude af

sig selv af Glæde over atter at have fundet

sin Herre, Gross var tilstrækkelig Hunde-

kender til at vide, at en Hund kan følge

sin Herres Spor. Men her var jo intet

Spor! Hunden maatte altsaa ogsaa kunne

følge et Køretøjs Spor eller mærke sin Herres

„Fært" (Witterung) i stillestaaer.de Luft.

i fuld Gang. I Paris indførtes 25 Politi-

hunde i 1908 i Anledning af Apacheuvæse-

net, og skønt man her kun nærer liden

Tiltro til Hundens Evne til at opdage be-

gaaede Forbrydelser, har man dog allerede

nu forhøjet Antallet til 130. Dette hænger

vistnok sammen med den Reaktion, der er

indtraadt de sidste Aar i Paris's Kommunal-
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Tysk Schæferhund forfølger en undvegen Anholdt over en Mur.

bestyrelse med Hensyn til Løsgængerispørgs-

maalet, og hvorved der er givet Pariserpolitiet

frie Hænder overfor dette Uvæsen, der gen-

nem de sidste 30 Aar har haft saa at sige

frit Spil og var bleven en stadig Trusel overfor

saavel Borger som Politi. Pariserhundene

anvendes udelukkende til Patrouilletjeneste i

Forstæderne og Parkerne, I Danmark ind-

førtes Politihunde i 1907 først i Haslev og

Odense, derefter i Aarhus og forsøgsvis i

København; i det sidste Aar tillige i Køben-

havns Amts Søndre og Nordre Birk, Hel-

singør og paa Frederiksberg.

I Åker ved Christiania og Gøteborg er

indført Hunde i dette Foraar, og Stockholmer-

politiet har sendt Folk til Tyskland for at

lade dem uddanne der.

Hvad er da Politihunde, og hvad kan de

udrette?

Politihunde er Blodhunde, paastaar Huma-

nisterne og forarges over, at Politiet nu vil

jage Forbrydere, som Slavehandlerne i gamle

Dage jagede undvegne Slaver. Forbryderne

er ogsaa Mennesker og bør behandles som

saadanne, siger man. Sammenligningen mel-

lem Slavehandlernes Blodhunde og Politi-

hundene er saare daarlig. Rent bortset fra,

at Slaverne var ganske uskyldige Mennesker,

hvad Forbrydere dog næppe altid er, saa skal

der ikke megen Hundeforstand til at vide,

at Politihunde intet har med Blodhunde at

skaffe. Kun i England og Nordamerika an-

vendes Blodhunde i Politiets Tjeneste. løvrigt

er det mest Hyrdehunde, Airedaleterriers og

Dobermannpinchere , der anvendes i dette

Øjemed. Og medens Blodhunde vistnok er

meget glubske, saa er dette en Egenskab,

som straks gør en Hund umulig til Politi-

tjeneste.

Politihunde er altsaa ikke Blodhunde og

ikke bidske Hunde; det er simpelthen en

Hund, der er dresseret til at yde Politiet

Assistance i dets Bestræbelser for at be-

skytte Samfundet og den offentlige Fred,

for at paagribe eller opspore Forbrydere og

opdage begaaede Forbrydelser, for at efter-

søge omflakkende Sindssyge, forsvundne Børn

eller andre ulykkelige Mennesker. Endelig
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Tysk Schæferhund forfølger den anholdte i et Træ.

maa Politihunden naturligvis ogsaa kunne

beskytte sin Herre overfor voldsomme An-

greb og omgive ham med en vis Respekt,

saaledes at den ensomme Natpatrouille selv

under de alvorligste Forhold kan optræde

med den fornødne Autoritet. For at kunne

løse disse Opgaver maa Politihunden have

en fremragende Næse og dertil være modig

og kraftig. Enhver Hund, der har disse

Egenskaber, vil kunne anvendes til Politihund,

ligegyldigt iøvrigt om den er en simpel Ba-

stard, eller det fineste Blod rinder i dens

Aarer. Racen er i og for sig ligegyldig.

Det kommer kun an paa Individet. Men det

har vist sig, at de anførte Egenskaber dog

i særlig Grad findes samlet i følgende Racer:

Schæferhunde (Hyrdehunden overhovedet),

Dobermannpincheren, Airedaleterrien og Rott-

weileren, og af den Grund er Racehunden

at foretrække for Ikke-Racehunde, at disses

Egenskaber i særlig Grad nedarves i Slægten.

Derfor er Hvalpe efter racerene Politihunde

meget lettere at dressere end Parvenuer.

Hvori bestaar nu denne Dressur?

Som det er Politimandens første Pligt at være

høflig og velopdragen, saaledes maa ogsaa hans

Hjælper, Politihunden, være det. Den maa gaa

smukt ved hans Side, selv om han ikke

fører den i Line, den maa sætte sig stille,

naar han standser, og agte paa hans mindste

Vink. Den maa ikke under nogen Om-

stændighed fare skikkelige Folk i Benene,

maa med Haan vrage ethvert nok saa dej-

ligt Ben, som Borgeren maatte kaste til den.

Fuldt optaget af sin betydningsfulde Virk-

somhed maa den overlegent se paa de om-

strejfende Hundes Leg. Den maa være en

første Klasses Springer og kunne tage et

Plankeværk af hvilkensomhelst Højde ; den

maa kunne sætte over Grøfter og Hegn og

springe i Vandet uden Hensyn til Kulde-

grader. Den maa kunne bære selv tunge Byr-

der og kunne taale de alvorligste Strabadser.

Hermed er Grundlaget lagt. Derefter lærer

Hunden først at forsvare sin Herres Ejen-

dele, at bevogte en Person, at gø ad an-

trufne Personer uden at tilføje dem Skade.

Naar dette gaar ganske sikkert, lærer Hunden

at fastholde Personer, som ikke standser paa

Førerens Tilraab eller ved Hundens Gøen, og

at slippe uden Kommando, saasnart den an-

holdte standser. Derpaa lærer den paa Kom-

mando at værge sig overfor Slag og afvæbne

en skydende Person, at afsøge et Terræn,

stille give Hals for, eventuelt fastholde an-

trufne Personer, bevogte disse under Trans-
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porten, ikke blot saaledes at deVi passer paa,

at den paagældende ikke undløber, men og-

saa saaledes, at den uden Kommando op-

samler enhver Genstand, den anholdte bort-

kaster under Transporten. Endelig lærer

Hunden at angribe uden Kommando, naar

den selv eller dens Herre trues med Stok,

Kniv eller Revolver, samt at soge bortkastede

eller gemte Genstande op, og paa kortere

Strækninger at opsøge bortløbne Personer.

Nu er Hunden færdig til Patrouilletjeneste,

men skal den kunne anvendes til Opsporing

af Forbrydere, maa den ogsaa kunne søge

paa gamle Spor, kunne fastholde en enkelt

Persons Spor mellem flere andre, kunne ud-

tage en bestemt Persons Genstand mellem

flere andre Personers og skelne disse ind-

byrdes. Kriminalhunden maa endelig kunne

deltage i Husundersøgelse og gennem Gulv-

tæpper, Sofabetræk o. s. v. kunne mærke

Færten af skjulte Genstande.

Af selve de angivne Øvelsers Natur frem-

gaar det klart, hvilken Hjælp en Hund, der

med Sikkerhed kan udføre disse, kan yde

sin Herre, naar denne gaar sin ensomme

Gang, medens Borgeren sover paa sit grønne

Øre i Tillid til, at han betaler sine Skatter

og derfor bør kunne stole paa, at Øvrig-

heden vogter hans Hus mod Ufreds- og Ild-

gerningsmænd. Gade op og Gade ned gaar

Betjenten, om Vinteren iført den svære

Kappe og de tunge Støvler med Zinkhæle.

Hjælmen lyner, hver Gang han passerer en

Lygte, og saaledes skal det være, for at

Borgeren, der skal spørge om Vej, den syge,

der skal have Lægesedlen, Spilopmageren,

der skal holdes i Ave, og den frygtsomme

eller forulempede, der trænger til Hjælp, kan

se ham, Fru Justitias beskedne Tjener, selv

paa lange Afstande. Skade at man endnu

ikke har opfundet en Dragt, der gør Politi-

manden synlig for dem, der trænger til Hjælp,

og samtidig usynlig for alle Ufredsmænd.

Naar Indbrudstyven om Natten bringer sit

Bytte hjem og i det Fjerne ser det kendte

Glimt — træder han ganske rolig ind i en

Port eller et Buskads, medens Betjenten gaar

forbi. Naar han har hørt de tunge Skridt

fjerne sig, fortsætter han rolig sin Gang.

Og sker Ulykken, at han løber i Armene

paa en Betjent, saa har han dog endnu

gode Chancer. Betjenten, der ofte maa til-

bringe en lang Nat i haard Kulde, kan ikke

nøjes med en Dragt, der egner sig til Hur-

tigløb eller Boksning. Tyven vælger selv

sin Dragt. Er han alene, løber han. Er

der flere i Følge, gives der andre Udveje —
det franske Opdagelsespoliti og de tyske

Gendarmer i Industrigebeterne kan tale med

derom. Og selv her i vort lille Land kan

Tysk Schæferhund finder- en forulykket
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der nævnes Navne, der i Grunden gør videre større Juvelerer og anmeldte, at der var sket

Argumentation overflødig.

Giv Politimanden en Revolver, hører man

stundom sige; men Politimanden betakker

sig, dels af Humanitetsfølelse, dels fordi han

ved, at bruger han den, vil der altid være

nogle kloge Hoveder, der med Sikkerhed tør

paastaa, at det havde været unødvendigt at

bruge Revolveren i dette Tilfælde. Og hvad

hjælper Revolveren, naar man ikke kan se

sin Modstander. Eller hvorledes gribe en

Tyv ved Hjælp af en Revolver? Eller finde

Tyvekosterne o. s. v. o. s. v.

Giv Natpatroillen paa ensomme Poster en

veldresseret Hund. Med sin Næse og fine

Hørelse vil den ane den mindste Fare og

instinktmæssigt reagere imod den. Og Tyven

kan gemme sig selv og de kompromitterende

Sager saa godt, som han vil. Hunden skal

nok finde dem frem. Et udmærket Eksempel

herpaa har vi i følgende Sag, der passerede

i Hamborg for vel et Aar tilbage.

En Patrouillebetjent sendte en Nat sin

Hund ind igennem et Anlæg, der holdes

lukket fra Mørkets Frembrud om Aftenen.

Et Øjeblik efter hørte han Hunden gø. Da

Betjenten kom til, viste det sig, at Hunden

havde fundet en mistænkelig udseende Person,

der nu forgæves søgte at tysse paa denne

nederdrægtige Hund, der lavede et saa ube-

hageligt Spektakel. Saasnart den paagæl-

dende saa Betjenten, beklagede han sig i

stærke Udtryk over den Behandling, han

var Genstand for. Han „havde gjort sig et

lille Ærinde ind i Parken, og saa bliver han

anfaldet" o. s. v. o. s. v. Imedens Betjenten

noterede den paagældendes Navn og for-

klarede ham, at det var strængt forbudt at

færdes i Parken under noget Paaskud, søgte

Hunden de nærliggende Buskadser af og

bragte en lille ubetydelig udseende Avispapirs-

pakke. Da Betjenten lukkede denne op, saa

han, at den var fuld af Diamantringe, Broscher

m. m. Den anholdte blev bragt til Vagten.

Den følgende Morgen mødte en af Hamborgs

Indbrud i hans Forretning og stjaalet for

mange Tusinde Kroner. I)et var ikke uden

en vis Stolthed, at Politiet præsenterede ham

de stjaalne Sager i god Behold. Det var

et Tilfælde! Ja, men et meget behageligt

Tilfælde, og hvad er til syvende og sidst

Opdagelsespolitiets Virksomhed andet end at

byde Tilfældighederne Haanden. Det er og-

saa en Tilfældighed, naar en Torsk bider

paa en Krog, men uden Krogen var Torsken

dog ikke bleven fanget.

I Byer, hvor Hunde anvendes til Patrouille-

tjeneste, hører den Slags Sager vel ikke til

Dagens Orden, men dog ej heller til Sjælden-

hederne. „Greif", en af Patrouillehundene i

en af Hamborgs Forstæder (Gr. Borstel), paa-

greb saaledes i Dagene fra d. 5te til d. Ilte

Marts ikke mindre end 5 Indbrudstyve paa

fersk Gerning; d. 28de April atter 2 og

nogle Nætter senere i en Beværtningshave en

Person, der var saa vel forsynet med Ind-

brudsværktøj, at Øjemedet med hans Ophold

her ikke kunde være tvivlsomt. Overfor

saadanne Kendsgerninger er det vel ikke for

meget sagt, at Patrouillehundene gør Pa-

trouillebetjentene til et aarvaagent patrouil-

lerende Opdagelsespoliti, der endda har det

forud for det almindelige Opdagelsespoliti, at

dette sidste almindeligvis først kan sætte sig

i Bevægelse, naar Forbrydelsen er begaaet

og Byttet forbrugt, medens det første enten

forhindrer Forbrydelsen eller i hvert Fald

skaffer den bestjaalne hans Ejendele igen.

Foruden de allerede anførte E.xempler kan

jeg ikke modstaa at anføre endnu et Til-

fælde, hvor en Politihund ikke blot sparede

et Menneskeliv men endogsaa forhindrede et

Menneske, der maaske slet ikke var nogen

Forbryder, fra en Handling, der vilde have

kostet ham hans Frihed for lange Tider.

En Aften passerede en tysk Politimand igen-

nem et Anlæg. Pludselig foer hans Hund

ind i et Buskads og gav Hals for en Mands-

person, der stod og lurede paa en Mand og
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en Kvinde, der sad paa en Bænk noget

derfra. Da den antrufne blev meget forvirret

ved Betjentens Indblanding, tog denne sig

for at undersøge Sagen nærmere. Det viste

sig nu, at den anholdte var i Besiddelse af

en skarpladt Revolver, og at den Kvinde,

han belurede, var hans tidligere Forlovede.

Han indrømmede, at han havde tænkt at

true hende med Revolveren men paastod, at

han i hvert Fald ikke havde bestemt at dræbe

hende. De skarpe Patroner syntes at tale

et andet Sprog. 1 hvert Fald blev han sparet

for en Fristelse, som han let kunde være

bukket under for.

Men Hovedbetydningen af Patrouillehunden

ligger dog maaske deri, at den virker som

forebyggende ikke blot i de enkelte Tilfælde

men ogsaa i Almindelighed. Overborg-

mesteren i den tyske Provinsby Cottbus,

hvor Politihundene, som vi senere skal se,

er kommen til at spille en særlig vigtig

Rolle, meddelte mig saaledes, at medens de

tidligere havde en Mængde natlige Indbrud

i Byen, saa var disse nu saa godt som op-

hørt fra den Dag, han havde indført Pa-

trouillehunde, og han var ikke i Tvivl om,

at det skyldtes disse.

Disse Udtalelser har jeg faaet bekræftet

saa mange andre Steder fra, ogsaa af Ty-

skere, som iøvrigt vedkender sig den Op-

fattelse, at de tyske Politihundefolk for Tiden

er ved at overdrive Politihundenes Betyd-

ning, saaledes naar man vil have tillagt

Politihundenes Paavisninger direkte Bevis-

betydning. Jeg tør da vistnok paastaa, at

en Betjent med en velafrettet Patrouillehund

i Styrke gælder for 3, i Aarvaagenhed for

5 og i Hurtighed for — ja hvilket Tal skal

jeg nævne?

Men gaar det virkelig an at anvende

Hundene mod Forbryderne, spørger man. Er

det ikke Raahed? Vi er jo dog civiliserede

Folk! Hvad der passer i en Militærstat,

hvor Disciplinen gaar gennem alt, behøver

ikke nødvendigvis at passe hos os. Tænk

671

Spring over Mur.

paa de moderne Straffeteorier ! og den

stadig voksende Humanitetsfølelse overfor

Lovovertræderen.

Jeg kommer herved til at tænke paa en

Anholdelse, der for nogle Aar siden blev

foretaget i Nærheden af Miinchen. En Per-

son, der var sigtet for et Mord, havde taget

Ophold i en Skovhytte. Gendarmerne havde

faaet Nys om hans Opholdssted og var

rykket bevæbnede ud. Efter at Huset var

omringet, opfordrede Vagtmesteren den sigtede

til at overgive sig. En Kugle, der peb forbi

hans Ører, var Svaret. Efterat Opfordringen

desuagtet var gentaget, gennemskød Gen-

darmerne Skovhytten paa Kryds og tvers.
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Da man derefter stormede ind i Huset, fandt

man Morderen siddende paa Loftet gennem-

hullet af Skudsaar. Gendarmerne var ikke

særlig stolte af deres Færd. Og dog—- var

der noget særligt at sige dertil? Den, som

har Hustru og Barn hjemme, kan spørge

sig selv.

Jeg husker et andet Tilfælde. En tysk

Vagtmester vilde anholde en farlig Forbryder.

Hans dresserede Politihund gik ved hans

Side. Da Vagtmesteren var 10 Skridt fra

den paagældende, fyrede denne et Revolver-

skud af mod ham, saa Kuglen gik gennem

hans Hue. I samme Nu sad Hundens Tæn-

der i Forbryderens Overarm, saa det næste

Skud gik i Jorden. Man kan nu selv dømme,

om hvilken af disse Anholdelser der foregik

paa den mindst raa Maade.

Overhovedet bør man stadig erindre, at

der ikke er Tale om at anvende Hunde

overfor Smaaforseelser, men kun til Beskyt-

telse for Politimanden overfor Angreb, som

ikke paa anden Maade kan afværges, og til

Afsøgning om Natten af afsides Steder, hvor

lyssky Existenser har etableret deres Hoved-

kvarter og foruroliger fredelige Borgere ; end-

videre, at Hovedformaalet med al Politihunde-

dressur er at forhindre, at Hundene bider

uden Anledning. Det har da ogsaa vist sig,

at Forsikringsselskaber, der forsikrer mod

eventuelt Erstatningsansvar paa Grund af

Hundebid, fordrer mindre Præmie af Politi-

hundeejere end af private Hundeejere. Og

endelig, at Politihunden i Virkeligheden for

Landjurisdiktionernes Vedkommende er en

gammel Institution; blot at disse Hunde ikke

var dresserede. Og hvilken Ulempe har

f. Eks. Natvægternes Hunde medført for Be-

folkningen. Jeg har aldrig hørt, at der ved-

disse Hunde er sket anden Skade, end at

der nu og da er taget en Tyv paa fersk

Gerning; og den, der anser dette for en

Ulykke, bør dog vel være udenfor Diskus-

sionen.

Man plejer at udsondre Kriminalhundene

som en Scvrlig Klasse af Politihunde, skønt

de i Virkeligheden blot er dygtige Politi-

hunde, der er specielt trænede i Sporsøg-

ning o. lign. for Opdagelsespolitiet særlig

vigtige Øvelser. Jeg tror ved ovenstaaende

at have godtgjort, at Patrouillehundens Tje-

neste er ikke mindre vigtig for Opdagelses-

politiet, og at Betegnelsen derfor til en vis

Grad er misvisende. Men lad os dog bibe-

holde det tilvante Udtryk.

Skønt de Resultater, Kriminalhundene kan

opvise, i Tal langt fra kan maale sig med

Patrouillehundenes, saa er det dog uimod-

sigeligt, at der er opnaaet særdeles smukke

Resultater og^aa paa dette Omraade.

Jeg opholdt mig d. 13de Maj d. A. i en

tidligere nævnt lille tysk By. Sindene var

da stærkt optaget af, at en Skovfoged Kurz-

weg var bleven dræbt af en Krybskytte i

en Skov ved Spreewald. Der var rekvireret

en Hund fra Cottbus, og alle Cottbussers

Yndling „Harras", ført af Opdagelsesbetjent

Feist, blev sendt derhen. Der fandtes i Nær-

heden af den dræbte nogle Fodspor, som

man foreløbig antog hidrørte fra Drabs-

manden. Harras fulgte et Spor nogle Hun-

drede Alen og skrabede derpaa Indvoldene

af et Dyr op af Jorden. Derpaa førte Hun-

den sin Fører til en Gaard i en nærliggende

Landsby. Ingen af de herboende kunde imid-

lertid komme i Betragtning som sigtet, men

det oplystes, at Gaardmanden i den paa den

anden Side af Vejen liggende Gaard, der

mistænktes for Krybskytteri, havde passeret

samme Vej som Hunden. Denne Person

anholdtes, og Hunden fandt ved Hus-

undersøgelsen, gemt under forskelligt gam-

melt Tøj, en Jakke, der var overstænket med

Blod. Næste Dag tilstod den anholdte sin

Gerning.

Dette Exempel er typisk. Thi det viser,

hvorledes den menneskelige Hjærne maa ar-

bejde ved Siden af Hunden. Denne er for

Politimanden kun, hvad Mikroskopet er for

Videnskabsmanden.
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Paa en Genstand f. Ex. en

Kniv er aldeles intet at se.

Mikroskopikeren undersøger den

og finder nogle ganske smaa

Haar, som han kan se hid-

rører fra en Humleranke. I

samme Nu er maaske Knivens

Ejermand funden.

Paa et Gerningssted er intet

at se. En Hund afsøger dette

og graver en blodplettet Vest

op af Jorden. I samme Xu

ved man maaske, hvem Mor-

deren er. Uden denne vilde

maaske selv den skarpsindigste

Forhørsdommer komme tilkort;

thi i vore Dage drejer det sig

mindre om at finde den Skyldige

end at bevise, at netop denne

er den Skyldige.

Et andet Exempel

!

For ikke lang Tid siden fandtes i Nær-

heden af Cottbus Liget af en ung Pige hæn-

gende i en Skov under meget mistænkelige

Omstændigheder, idet hun havde flere alvor-

lige Saar. Politihunden „Flora" fra Cottbus

fik Fært af Strikken og arbejdede et Spor

op til en Arbejdsmand Schultz'

Bolig. Schultz blev straks an-

holdt. Under hans Negle fand-

tes Spor af Blod, ligesom der

paa hans Klæder og Lommekniv

fandtes Blodpletter.

Det er intet Under, at Politi-

hundene i Cottbus er meget po-

pulære. Mest af alle dog Harras,

der allerede har bragt Løsning

i 2 Mordsager. Jeg oplevede

selv, da jeg spadserede opad

Gaden med Politiinspektøren,

der personlig har Tilsyn med

Politihundedressuren, at flere Bor-

gere sagde: „Guten Tag Harras"

til Inspektørens Hund, og denne

meddelte mig, at alle Politihun-

„Træf" afvæbner en skydende.

dene i Byen var Genstand for denne Hil-

sen, idet man, saasnart man saa en Politi-

hund, troede, at det var Harras.

Foruden de anførte Tilfælde kender jeg

endnu 6 Mordsager, hvis .Opdagelse delvis

skyldes Politihundene. Jeg tror dog, at de alle-

rede anførte Exempler tilfulde godtgør, at intet

moderne Opdagelsespoliti bør undvære saa-

-Bes" "iver Hals for en antruffen Person.
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„Træf" undersøger en I'lojemark og finder nedgravede Genstande.

danne Hunde, selv om Resultaterne til en

Begyndelse er faa. I Cottbus arbejdede man

i 7 Aar, inden det lykkedes at anvende

Hunde til begaaede Forbrydelsers Opdagelse.

Men derefter

har Resulta-

terne været

særdeles tal-

rige.

Men ikke

blot Forbry-

delsers Opda-

gelse paahviler

Politiet. Hvor

ofte hænder det

ikke, at en Per-

son pludselig

forsvinder.

Fortvivlede

Slægtninge sø-

ger alle Vegne uden Held. Her har de tyske

Politihunde mange smukke Resultater at op-

vise. I en lille tysk Landsby forsvandt et lille

Barn. Hele Landsbyen var opskræmt ved Tan-

ken om Lystmord — alle var i Aktivitet over

et Døgn men forgæves. Endelig tilkaldtes en

Politihund, og efter nogle Timers Forløb var

Barnet hos sine Forældre. Kirkeklokkerne

ringede og hele Landsbyen holdt Fest, for-

tælles der. Og mere kan selv en fordrings-

fuld Politihund ikke forlange.

Men hvorledes gaar det nu med de danske

Politihunde! Saavidt mig bekendt anvendes

Hundene ikke endnu nogen Steder til egent-

lig Patrouilletjeneste, og dette hænger sammen

med, at Politiet ønsker at fremme denne Sag i

fuld Overensstemmelse med Publikum. Derfor

vil man ogsaa afholde Politihundekonkur-

rencerne til en vis Grad offentligt, for at

Offentligheden kan overbevise sig om, hvad

Bestræbelserne gaar ud paa, og at det ikke

er Raahed, man her indlader sig paa.

Pladsen her tillader ikke at gennemgaa de

forskellige Sager, hvor Hundene har arbejdet

med eller uden Held, og Sagen er i det hele

saa ny herhjemme, at det er vanskeligt endnu

at bedømme den retfærdigt. Jeg skal blot

pege paa, at det, for at Politihundene skal

have Udsigt til at arbejde med Held, maa

kræves, at Ger-

ningsstedet

ikke er over-

trampet af

uvedkommen-

de Personer.

Men dette vil

ofte være en

Hindring for

det gode Re-

sultat, dauved-

kommendePer-

soner har en

vidunderlig

Evne til at

komme først.

Nogle enkelte Exempler viser bedre end

almindelige Betragtninger, hvad der allerede

er opnaaet ved Politihundene herhjemme.

I Anledning af bestandige Klager fra Be-

boere i en Landsby i Københavns Land-

distrikt over forskelligt Bølleuvæsen, foretog

en Overbetjent og 2 Mand en Nat en Razzia.

En Lade skulde afsøges; der var tilsyne-

ladende ingen at se. „Træf" blev da sendt

derind, og et Øjeblik efter hørte man Hunden

halse. Hunden blev kaldt tilbage, og lidt

efter kom 3 af Kvarterets værste Urostiftere,

hvoraf de 2 har været dømt for Vold mod

Politiet, til Syne. Da en af dem var saa

nærgaaende, at Overbetjenten maatte tage til

sin Stav, satte Træf ind paa ham og holdt

ham i 3 Skridts Afstand. Det hjalp! Han

lovede højt og helligt at forholde sig rolig,

naar Hunden maatte blive taget bort. Hun-

den fortsatte nu Eftersøgningen, og et Øje-

blik efter maatte „Træf" melde, at der var

flere ubudne Gæster. Der kom nu atter 3

Personer frem. Disse 6 Personer, der alle

vare unge og kraftige, og hvoraf en enkelt

er frygtet endogsaa af Kvarterets andre Uro-
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stiftere, kunde i Ro og Mag føres til Vagten.

Hunden dansede omkring dem i det stille

Haab, at en af dem vilde forsøge at løbe.

Men den blev skuffet.

En anden Dag vilde en Opdagelsesbetjent

paa et ensomt Sted anholde en antruffen

formentlig efterlyst Person. Denne trængte

sig under højrøstet Tale ind paa Opdageren,

der vilde have faaet nok at gøre med at

værge sig; om Assistance kunde der ikke

være Tale. I det samme kom Træf til, og i

en Haandevending var den anholdte belært

om, at al Modstand vilde være forgæves,

hvorefter han roligt fulgte med paa Stationen.

En Dag traf en Betjent 2 professionelle

Fuglefængere. Disse nægtede at opgive, hvor

de havde anbragt Doner og Lokkefugle.

„Frigga" blev sat paa Sporet og fandt begge

Dele.

Ingen af disse Sager er af større Betydning,

men de viser dog, hvilken Hjælp Politihun-

dene allerede nu kan yde Politiet. Og sam-

tidig, at alene den Omstændighed, at de er

til Stede, virker forebyggende. Hvilken Re-

spekt Politihundene nyder, kan ses af føl-

gende lille Hændelse.

En Opdagelsesbetjent, der ejer en lille

Hund af ubekendt Afstamning, som aldeles

ikke er dresseret, gik en Dag sammen med

en Kollega hen for at anholde en Person,

som har for Skik at undløbe. Den omtalte

Hund fulgte med. De traf den paagældende

hjemme og førte ham til Stationen i høj

Grad forbavsede over, at han gik roligt med.

Medens den anholdte hensad paa Stationen,

betroede han den vagthavende Betjent, at

havde Opdageren ikke haft „den Djævel af en

Politihund" med, skulde de aldrig faaet fat i ham.

Det er hævet over enhver Tvivl, at hele

det moderne Syn paa Forbrydelsen, det vidt

drevne Benaadningssystem og den stærke

Hævdelse af Hensynet til Individet meget

vanskeliggør Politiets Arbejde for Forbrydel-

sens Opdagelse. Overgangen fra Inkvisitions-

princippet til Anklageprincippet vil øge disse

Vanskeligheder yderligere; det maa erkendes,

hvor megen Sympathi man iøvrigt maa have

for alt dette. Netop nu bør man da sætte

alle Sejl til for at faa nye Midler til For-

brydelsens Opdagelse. Et saadant Middel

kan Politihunden, lettclig vurderet, blive og-

saa hos os. Med dette for Øje er „For-

eningen til Fremme af Hundens Anvendelse

i Politiets Tjeneste" dannet. I denne vil

Politimænd, Dommere og Publikum samles

for at arbejde henimod en god og forstan-

dig Løsning af denne for Politi og Borger

lige vigtige Sag, der ligesaa lidt taaler at

undervurderes som at overvurderes. Faren for

det første er vel nok i Øjeblikket størst her

i Landet. Lad os haabe, at det snart bliver

Faren for det sidste, vi skal til at bekæmpe.

Dresdener-Politicts Hjærtebarn.



SYSTEMSKIFTE?
Af Dr. H. L. Moller.

I.

DET Ministerskifte, der fandt Sted den

4. Juli, kan med nogen Grund ogsaa

betegnes som et „Systemskifte". Det Sy-

stem, som ændredes, var det, der var blevet

indviet i Danmark ved Dannelsen af den

første Venstreregering for ni Aar siden, men
som dog ikke sprang ud i fuldt Flor, før

J. C. Christensen i sin høje Visdom sammen-
satte sit Ministerium i Januar 1905. Mini-

steriet Deuntzer var jo ikke blevet til efter

den ægte parlamentariske Recept. Af Grunde,

som ikke her skal søges udredede, havde

Kong Kristian IX, da han besluttede at lade

sin Regering støtte sig til Folketingets Flertal,

henvendt sig til en Ikke-Parlamentariker, da-

værende Professor Deuntzer, og overdraget

Dannelsen af det første Venstreministerium

til ham. Var Recepten derimod blevet fulgt

dengang, skulde „Oppositionens Leder" /. C.

Christensen allerede i 1901 have været Kon-

sejlspræsident i den første parlamentariske

Regering, medens han maatte nøjes med at

blive menigt Medlem af den som Kultus-

minister.

Man fandt sig dengang fra Venstres Side

stiltiende i denne Afvigelse fra Partiets po-

litiske Stokfisk, — skal vi sige, fordi man
ikke vilde gøre det sværere end absolut nød-

vendigt for den gamle Konge at foretage

det Skridt, der maatte falde ham saa van-

skeligt. Til Gengæld forkyndte man fra

samme Side efter Offentliggørelsen af J. C.

Christensens Ministerliste i Januar 1905 med
festlig Jubelklang, at nu havde man først

ret faaet den vadskeægte Parlamentarisme

:

Kongen havde denne Gang henvendt sig til

Folketingsflertallets anerkendte Fører: den

hidtilværende Kultusminister, og overdraget

ham at danne den ny Regering.

Hvad var den parlamentariske Forskel

paa Ministerierne Deuntzer og J. C. Chri-

stensen ? For det første den, som allerede

er nævnt, at Ministeriets Chef i 1901 var

blevet kaldet af Kongen uden for Rigsdagen,

medens han i 1905 faktisk blev udpeget for

Kongen af Folketingsflertallet. Men dernæst

ogsaa den, at der i Ministeriet Deuntzer for-

uden Konsejlspræsidenten havde siddet to

IkkeParlamentarikere som Fagministre: Krigs-

ministeren, Generalmajor Madsen, og Marine-

ministeren, Admiral Johnke, medens Ministe-

riet J. C. Christensen dannedes af lutter

Folketingsmænd, alene med een Undtagelse:

Udenrigsministeriet blev betroet til Grev

Raben-Levetzau, som maatte hentes udefra.

Dette sidste skyldtts dog sikkert kun den

bitre Nødvendighed: en Udenrigsminister skal

jo helst kunne tale Fransk. Ellers udtog

J. C. Christensen af Venstrereformpartiet i

Folketinget seks Kolleger, som af partipolitiske

Grunde skulde være Ministre, og efter at

det var bestemt, hvem disse skulde være,

fordelte de Portefeuillerne imellem sig, som
de var Venner til, man kunde næsten fristes

til at tro, at der blev trukket Lod imellem

dem af en L3'kkepotte. I hvert Fald var

der ingen højere Visdom forbundet med at

gøre Enevold Sørensen, der i den forud-

gaaende Regering havde passet Indenrigs-

ministeriet upaaklageligt, til Kultusminister —
en Post, han derefter beklædte i næsten 5

Aar paa redelig og pligtopfyldende Vis,

men uden i denne lange Tid at tage et

eneste Initiativ af Betydning. Lige saa lidt

har Samtiden villet paaskonne, at J. C. Chri-

stensen gav Svend Høgsbro Trafikministeriet,

og Eftertiden vil næppe nogensinde ophæve

Samtidens Dom om denne sidste Minister-

karriere. — Men Parlamentarismens Princip

var blevet gennemført sejrrigt i alle Detailler,

og kunde Venstreministeriet Nr. 2 ikke rose

sig af andet, saa ejede det dog eet kosteligt

Klenodie: Befolkningens Tillid. „Klammeri-

ministeriet" var blevet afløst af „Tillidens

Ministerium".

II.

Den Omdannelse af J. C. Christensens

Ministerium, der foregik i Juli 1908, da

Alberti og Ole Hansen traadte ud, medens

Anders Nielsen, Jensen-Sønderup og N. Neer-

gaard tog de ledige Portefeuiller (Finans-

ministerposten havde staaet ubesat efter Vilh.

Lassens Død), var i nøjeste Overensstem-

melse med Systemet af 1905, og det var

kun af partipolitiske Grunde, Døren til

Helligdommen nu var blevet aabnet for den
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moderate Politiker N. Neergaard: Bruddet

mellem Venstrereformpartiet og de Radikale

gjorde det nødvendigt for J. C. Christensen

at søge det forhandlende Venstres Støtte, og

derfor maatte han tage dets Forer med ind

i Regeringen.

Efter den store Katastrofe i September

1908, som voldte Ministeriet J. C. Christensens

Fald , var der de stærkeste Grunde for

N. Neergaard, da han skulde løfte Arven

efter den faldne Regering, til at ændre Sy-

stemet: Han gjorde det ikke med nogen

nævneværdig Kraft. At han foruden Uden-

rigsminister Grev Ahlefeldt-Laurvigcn optog

to Ikke-Parlamentarikere i sit Ministerium

:

Stiftamtmand Brun som Finansminister og

Konsul Joh. Hansen som Minister for Handel

og Søfart, kunde vel se ud som en Imøde-

kommen over for den offentlige Menings stærke

Krav om personlig Uangribelighed og faglig

Dygtighed hos Medlemmerne af „Genrejs-

ningens Ministerium", men betød i Virkelig-

heden saare lidet. Valget af Stiftamtmand

Brun var formodentlig en Indrømmelse til en

vis fra Aalborg udgaaende Indflydelse, som
ikke har det mindste med offentlig Mening

at skafife, og den ny Finansminister skulde

vel desuden kun holde Pladsen varm for

N. Neergaard selv, indtil det Tidspunkt kom,

da denne atter kunde afgive Forsvarsmini-

steriet. Den nyoprettede Post som Minister

for Handel og Søfart maatte, hvis der over-

hovedet skulde være nogen Mening med
dette Fagministerium, selvfølgelig besættes

efter rent faglige, upolitiske Hensyn. I øvrigt

var de tre Medlemmer af Neergaards Kabinet,

som hentedes uden for Rigsdagen, alle i

Forvejen bekendte for Almenheden som Ven-

stremænd.

Sammensætningen af Ministeriet Holstein i

1909 skete under saa forvirrede og ekstra-

ordinære politiske Forhold , at der næppe

blev taget eller kunde tages andre Hensyn

end det ene: snarest muligt at komme ud

over det døde Punkt i Behandlingen af

Forsvarslovene. Den vidunderlige Idé at

hente Greven fra Ledreborg frem for at løse

Vanskelighederne som en dens ex machina

viser tilstrækkeligt, hvor stor Forlegenheden

var, og det er forstaaeligt, at dette „Nød-

hjælpens Ministerium" kun havde en kort

Levetid. — Endelig falder Ministeriet Zahles

Dannelse helt uden for de parlamentariske

Grundregler; det skulde udgaa af et Parti i

Folketinget paa højt regnet 20 Medlemmer,

og naar af de 9 radikale Ministre kun de 4

var taget ud af Partiets Styrke i Folketinget,

medens de 5 var hentet andetstedsfra, laa

der heri vistnok ingen Indrømmelse af, at

Resten af Partiets Folketingsmænd savnede

enhver Betingelse for anstændigvis at kunne

tage Sæde i en dansk Regering — Poul

Christensens Optagelse i Ministeriet Zahle

taler paa det stærkeste imod den Antagelse,

at en saadan Erkendelse skulde have været

til Stede i Partiet. Snarere skyldes Valget

af de 5 radikale Ministre, som ikke var

Folketingsmænd, andre „taktiske" Hensyn —
Tanken paa, hvilke Stemmer man skulde vinde

ved det Opløsningsvalg, som hele den radi-

kale Regeringspolitik styrede henimod: Der

skulde en renlivet Grundtvigianer til som
Kultusminister at dække „Studentersamfundets

Ministerium" mod Mistanken for religiøs Ra-

dikalisme; der maatte være en Repræsentant

for Jylland i Ministeriet: derfor Jensen-Onsted,

sørgelig Ihukommelse. Finansminister Bran-

des og Handelsminister Weimann skulde vel

agere Lokkeduer for det københavnske Bour-

geoisi — og Udenrigsministeren, ja han har

jo hver Gang været en Ting for sig selv.

Endnu saa sent, som da Ministeriet Zahle

dannedes i Oktober 1909, — endnu 8 Aar
efter Systemskiftet, ser vi saaledes, at alle an-

dre Hensyn har raadet ved Sammensætningen

af samtlige Venstreministerier, end det ene

:

til hver enkelt Post i Regeringen at finde den

Mand, som kunde beklæde Posten med størst

Dygtighed og med den fuldkomneste Indsigt

i de Ting, han skulde varetage. Sagkundska-

bens, den faglige Dygtigheds ahsolute Fornæg-

telse hos de herskende politiske Partier har været

Særkendet ved alle Ministerkombinationer i

Danmark siden 1901. Hvad Omkostningerne

ved denne Politik er løbet op til i disse Aar
ikke alene i Kroner og Ører, men i an-

den Tort, Svie og Kreditspilde for Land og

Folk, er ikke let at regne ud, men føles vist-

nok efterhaanden instinktmæssigt meget stærkt

af de fleste tænkende Mennesker i Landet.

Maatte disse Omkostninger saa endda engang

kunne opføres i Nationens Hovedbog som
Larepenge

!

III.

Her er det nu, at der ved Dannelsen af

Ministeriet af 4. Juli 1910 ligesom spores en

vaagnende Erkendelse af, at som det hidtil
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er gaaet, tør det ikke blive ved at gaa. Der

sj'nes virkelig efter de sidste to bevægede

Aar nu at forberedes et Systemskifte inden

for ., Venstre" — dette Ord taget i sin aller-

nyeste Betydning som Navn paa de Venstre-

grupper, der efter Valget den 20. Maj i Aar

forenede sig til eet Parti. Hvad der nemlig

maa falde i Øjnene ved Sammensætningen

af Ministeriet Klaus Berntsen, er dette, at det

kun tæller 4 „tjenstgørende" Folketingsmænd

i sin Midte, men i øvrigt bestaar af Mænd,

der er taget uden for Folketinget. Forholdet

er vel for saa vidt kun det samme i denne Re-

gering som i den foregaaende: 4 Ministre af

den første Slags, 5 af den sidste, men det

har sin særlige Interesse at se det opretholdt

i Ministeriet Berntsen. Den nuværende Kon-

sejlspræsident har jo nemlig haft et Parti i

Folketinget paa 57 Mand at finde Ministre

af, medens Zahle kun havde højst 20 Me-

ningsfæller i dette Ting at vælge imellem.

Og naar J. C. Christensen for 5 Aar siden i

det gamle Venstrereformparti, som efter Bru-

det med det radikale Venstre kun talte 59

Mand, kunde finde 6 „brugbare" Minister-

emner foruden sig selv, saa maatte Klaus

Berntsen i 1910 med Lethed blandt sine 57

kunne have fundet lige saa mange. Kvaliteten

i Partiet kan næppe siges at være forringet

i de forløbne Aar.

Det kan derfor ikke være Manglen paa

Mandskab, der har bragt den nuværende Kon-

sejlspræsident til at gaa en anden Vej i Juli

1910, end Mesteren fra Hee gik i Januar

1905. Der maa ligge noget bagved. Erfa-

ringer af en eller anden Art,— Systemskifte ? Man
har maaske langt om længe erkendt, at „Ven-

stre" ikke er regeringsdygtigt i den Forstand,

at der ud af Rigsdagspartiet alene kan dan-

nes en Regering, som kan staa for den offent-

lige Menings berettigede Kritik, og man har

ved Sammensætningen af det nuværende Mi-

nisterium til en vis Grad draget Konsekven-

sen af denne Erkendelse, om man end sam-

tidig har ydet sin Tribut til de svundne Aars

Partifordomme ved at genoptage Anders Nielsen

og Thomas Larsen i Regeringen. — System-

skiftet betegnes ikke ved Navnet Ahlefeldt-

Laurvigen, heller ikke just ved Navnet Oscar

B. Muus, idet de 2 Portefeuiller, disse to Mænd
har overtaget, allerede i Forvejen var hors de

concours for Venstrepartiernes politiske Ær-

gerrigheder. Derimod maa det vække be-

tydelig Opmærksomhed, at man har taget

Højesteretssagfører Biilow til Justitsminister,

al den Stund det ikke med nogen Føje kan

paastaas, at denne Post er af mindre politisk

Karakter end en hvilkensomhelst anden af de

Portefeuiller, der hidtil er blevet bortgivet

udelukkende af partipolitiske Hensyn. Den

har siden „det store Systemskifte" 1901 til-

hørt Alberti, Svend Høgsbro og Zahle, og

om ingen af de tre vil man kunne sige, at

han har haft andre end rent partipolitiske

Kvalifikationer til netop dette Embede. At

Høgsbro blev Justitsminister efter Albertis

Afgang, forklares af mange paa den Maade,

at det paa det Tidspunkt overhovedet var

umuligt at faa nogen anden Jurist i hele Dan-

mark til at overtage Posten. Saa galt har

det vel næppe været denne Gang, saa der

maa foreligge andre Grunde til, at denne

Portefeuille nu er blevet givet til en Mand
udenfor Partipolitikernes Kreds — en Mand,

der hidtil altid har haft Ord for at være af-

gjort Højremand, og som i hvert Fald ikke

før har haft andet med Venstre at gøre, end

at han har forsvaret de to tidligere Ministre,

der var anklagede under den sidste Rigsretssag.

Det synes saaledes, at Besættelsen af Justits-

ministerens Post denne Gang er foretaget ud

fra den Betragtning, at naar man ikke inden

for Partipolitikernes Kreds kan finde en Mand
med tilstrækkelig Anseelse og Dygtighed til

at beklæde denne Plads, saa maa man pr Lands

og Folks Skyld gaa uden for Kredsen, thi her

gælder det mere om personlig Anseelse og

faglig Dygtighed end om partipolitisk For-

tjeneste. Det er i høj Grad anerkendelses-

værdigt, hvis det er dette Hensyn, som her

er blevet taget, og da der er nogen Grund

til at tro, at det virkelig er saa, er Høje-

steretssagfører Biilows Udnævnelse til Justits-

minister i Virkeligheden et værdifuldt Symp-

tom paa en Højnelse af den offentlige Moral

i vort Samfund — et Vidnesbyrd om, at

der igen hos de politiske Magthavere er ved

at danne sig en vis Respekt for den offent-

lige Menings Krav — den, de saa ublufær-

digt har tilsidesat i Aarene siden 1901. At

Udnævnelsen tillige er et tcslimoniiim pau-

pertatis, som Regeringspartiet hermed har

givet sig selv, er unægtelig sandt, men ogsaa

saaledes set er den et politisk Fænomen af

stor Interesse. Hartad det styggeste Træk

ved det Venstre, som kom til Magten 1901,

var den grænseløse Selvovervurdering og det

brutale Overmod, der i de nærmest følgende
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Aar prægede Partiets Holdning over for de

overvundne politiske Modstandere af Højre.

Denne Anmasselse har ganske vist været i

Aftagen i de sidste Tider, og det tør haabes,

at de senere Begivenheder og Erfaringer maa
have belært „Venstre" om, at dets Førelse

af Regeringen i de 9 Aar saa sandt ikke

giver Partiet Adkomst til at vise nogen Art

af Overlegenhed over for det Højre, hvis

Hjælp det nu ikke kan undvære, dersom

Landet i Fremtiden skal bevares for en Gen-

tagelse af de Radikales politiske Virksomhed

i den forløbne Vinter. De Hensyn, der er

taget ved Sammensætningen af Ministeriet

Klaus Berntsen, borger i nogen Mon for, at

„Venstre" nu i Virkeligheden ogsaa er havnet

i denne Erkendelse, selv om man for mange
Aarsagers Skyld helst endnu vil lægge et

vist Dølgsmaal paa den.

IV.

Det havde været at ønske, at Ministeriet

af 4. Juli ogsaa paa et andet Punkt havde

varslet et Systemskifte. Herved tænkes paa

Forholdet til J. C. Christensens September-

program i Fjor, som det ny „Venstre", der

dannedes ved Sommerrigsdagens Sammen-
træden, har taget i Arv fra „de 27" i sidste

Rigsdagssamling. Skulde man dog ikke tro,

at Venstrepolitikerne var blevet kloge af

Skade, hvad de alenlange, svulmende Parti-

programmer angaar? Havde man ikke nu

Lov til at vente, at Regeringspartiet efter

dets gamle Militærprograms fuldkomne Fiasko

vilde tage sig i Agt for at opvarte Vælgerne

med flere Skueretter af samme Slags? Men
nej, det har Partiet ikke kunnet bekvemme
sig til, og saaledes debuterer Ministeriet

Klaus Berntsen med at overtage Forpligtel-

serne i Septemberprogrammet, der blahdt

andet forjætter en videre Udvikling af Fri-

handelen og en yderligere Nedsaltelse af Told-

heshyttelsen. Dette synes at være et rigeligt

Maal af politisk Uforstand paa et Tidspunkt,

da ingen Moders Sjæl i Landet, undtagen

maaske Finansminister Neergaard — Faderen

er jo den, der sidst fornægter Barnet — tror

paa de gavnlige Virkninger af Toldreformen

1908, og der tværtimod viser sig det ene

Tegn efter det andet paa, hvad Skade denne

Reform har tilføjet de danske Byerhverv,

Hvorledes kan det forenes med Konsejls-

præsidentens Programord i Odensetalen for-

leden Dag: „Dette Ministerium vil ikke op-

træde udæskende til nogen Side", at Mini

steriet saa accepterer et toldpolitisk Program,

som indeholder den stærkeste Udæskning til

Byerhvervene i et Øjeblik, da disses Stilling

er vanskeligere, end de i lang Tid har været?

Og selv om Konsejlspræsidenten med et af

sine lune Blink i Øjet underhaanden vil for-

sikre disse Erhvervs Repræsentanter, at det

hele jo ikke er saa slemt ment, — at det er

noget, man saadan bare skriver i Program-

mer, er dette saa en værdig Maade at ind-

lede en Redelighedens og Billighedens Politik

paa? Det ser meget smukt ud, at Inden-

rigsminister Jensen-Sønderup i disse varme
Sommerdage saa trofast „har siddet den af"

under Delegeretmødet for Haandværkets og

Industriens Fællesrepræsentation, og det lyder

helt kønt, at han forsikrer Bærerne af disse

Erhverv om, at han ikke anser dem for

nogle Samfundets Snyltedyr o. s. v., men
Haandværk og Industri havde dog sikkert

hellere set, at den ny Regering med et rask

Pennestrøg havde slettet den toldpolitiske

Paragraf i Septemberprogrammet og i Stedet

for lovet snarest muligt at raade Bod paa

de Misgreb, der blev begaaet ved Told-

reformen 1908. Herregud! hør dog den

umyndiges Rost: >Den har jo ingen Klader

paa!<'-

Dette Punkt er et af dem, der klarest

viser, hvad Skade disse opstyltede Parti-

programmer gør. Det vilde ikke være van-

skeligt at tage andre Punkter ud af J. C.

Christensens Pragtværk fra i Fjor og vise

deres Taabelighed, men i denne Sammen-
hæng maa det være nok med dette ene.

Kunde vi ikke ogsaa her faa et lille

Systemskifte?

V.

Endelig er der et Omraade, hvor man meget

maatte ønske, at Ministeriet Klaus Berntsen

vil faa Mod og Held til at gennemføre et

Systemskifte ved at udrydde en af det gamle

Venstres slette politiske Sædvaner: den Ød-
selhed med Statens Penge, som især havde

til Formaal at affodre Partiets Vælgere forud

for en Valgdag. Denne Politik blev drevet

i fuldt Maal, allerede m.edens Venstre var i

Opposition, og den trivedes frodigt i lang

Tid, efter at Partiet var kommet til Magten,

og saa længe Statskassens Tilstand blot nogen-

lynde tillod det. Eksempelvis skal nævnes,

at da den bekendte Lov af 1899 om Opret-
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telse af Husmandsbrug med Tilskud fra Sta-

ten første Gang blev revideret i 1904, blev

Statens aarlige Tilskud til dette Formaal for-

øget fra 2 til 3 Millioner Kroner, skønt der

i intet af de j Finansaar, Loven havde virket

i, denmng Revisionen fandt Sted, havde været

Brug for hele det bevilgede Beløb, og man saa-

ledes skulde tro, det havde gode Stunder med

at foreslaa en saa betydelig Forøgelse af Til-

skuddet. Ligedan gik det ved den næste

Revision af samme Lov i 1909. Uagtet der

i hele den Periode, i hvilken Loven havde

været i Kraft, kun var blevet brugt godt 2

Millioner Kr. i Gennemsnit aarlig, ogsaa efter

at Bevillingen var blevet sat op til 3 Milli-

oner Kr., gennemførte man dog nu en yder-

ligere Forhøjelse til 4 Millioner Kr. aarlig,

og man fik endda vedtaget, at hvad der var

sparet af de 15 Millioner, som var bevilgede

i Henhold til Loven af 1904, yderligere kunde

anvendes til samme Formaal i de nærmeste

5 Aar. Al denne Flothed forklares vistnok

rettelig kun paa een Maade, at man stod

over for Folketingsvalget 1909, og da gjaldt

det om at slaa de Radikale og Socialdemo-

kraterne i Konkurrencen om Husmændene.

I hvert Fald skulde man have Ret til at

vente, at der nu i nogle Aar var blevet Ro

paa dette Omraade, især da Statskassen sam-

tidig var blevet stedt i trange Kaar. Men
da det radikale Ministerium var kommet til

Roret, og det gjaldt om at lægge Sagerne til

Rette til Opløsningsvalget i Foraaret 1910, stil-

lede Landbrugsminister Poul Christensen straks

med et Forslag om en Ekstrabevilling paa 1

Million Kroner for Finansaaret 1910^— 11.

Ogsaa dette Forslag blev gennemført, og det

skyldes kun Højre paa Rigsdagen, at der

blev tilføjet den Begrænsning for Bevillingen,

at Millionen skulde fradrages i den ordinære

Bevilling med lige store Beløb i hvert af Peri-

odens sidste 4 Aar.

Denne Rutten med Statens Penge paa et

Tidspunkt, da man ikke bluedes ved „af øko-

nomiske Grunde" at stryge de 350,000 Kr.,

som Bevarelsen af Hærens Musik vilde med-

føre i aarlig Udgift, kan ikke bringes ind

under nogen anden Kategori end „Valgomkost-

ningernes". Intet af de andre Rigsdags-

partier kan sige sig fri for Ansvar, netop

i denne Sag; mer. det Parti, som har

været ved Magten, og som har ført an

i Milliondansen, har det største Ansvar,

og det kan ikke siges, at Venstre er et i

Sandhed regeringsdygtigt Parti, før det bry-

der med hele denne Fremgangsmaade og lærer

den vanskelige, men nødvendige Kunst: at

sige Nej, ogsaa til sine egne Vælgere, naar

al Fornuft og Rimelighed byder det. Her er

en Bane at bryde for Ministeriet Berntsen,

hvor det vil blive fulgt af alle forstandige

Menneskers Sympati.

VI.

Ministeriet af 4. Juli kan utvivlsomt vente

en fuldt loyal politisk Holdning fra Højres

Side, saafremt det holder sig sin Chefs Ord

efterrettelige: ikke at udæske til nogen Side,

men arbejder med Ro og Fasthed paa For-

svarslovenes Gennemførelse og Finansernes

Ordning — og saa for Resten lader Program

være Program paa ubestemt Tid. Den Slap-

pelse og Forvirring, der raader i den radi-

kale Lejr efter Spildet af de skønne Kræfter

i Vinterens Løb, synes ogsaa at sikre Mini-

steriet mod farlige Angreb fra den Kant.

De Vælgere, hvis Samarbejde muliggjorde

Sejren den 20. Maj, er næppe indtil videre

overdrevent hidsige paa Opfyldelsen af Sep-

temberprogrammets Løfter, men vil vistnok

for største Delen med Sindsro, ja med inderlig

Tilfredshed imødese en Pause i den hæsblæ-

sende Reformlovgivning fra de senere Aar.

Een Reform bør ganske vist ikke udskydes

længere: en ny Ordning af Valgene til Folke-

tinget. Her er det at ønske, at Regeringen

vil vise det borgerlige Mod at sige det for-

løsende Ord : Vi maa have Forholdstalsvalg

til Folketinget ogsaa uden at oppebie en Æn-
dring i Landstingets Sammensætning. Resul-

taterne af de sidste Valg har i Virkeligheden

stemt alle Partier — undtagen Regeringspar-

tiet — gunstigere for denne Ordning, end det

før har været Tilfældet. En socialdemokra-

tisk Redaktør har for nylig i sin Partiorgani-

sation offentlig stillet Forslag om, at Partiet

skal kræve Forholdstalsvalg til Folketinget

uden Forbindelse med en Omdannelse af

Landstinget. Visse Tildragelser paa Rigs-

dagen sidste Vinter lader formode, at de Ra-

dikale heller ikke længere er fremmede for

samme Tanke. Regeringen og dens Parti kan

sagtens nu adoptere den uden Fare for fra

nogen Side at blive beskyldt for Frafald fra

de demokratiske Principper. Til at gennem-

føre Tanken behoves nu vist kun een Ting:

Mod, Mod og atter Mod!

-^<3J€:^:-



En Rejefisker. Efter en Tegning af Prof. Chr. Blache.

REIEN
Af Skoleinspektør R. C. MORTENSEN.

DET er Reieaar, siges der, og jeg maa

tro det, for Reieruserne er sat ud alle-

vegne, hvor Fjorden er til det, og baade

Lauritz Petersen og Jens Hansen sopper der-

ude langs Kysten og stryger Gliben ind

under Tangbuskene og fremefter og saa op,

— og saa varer det lidt, inden de faar

raget Fangsten sammen og faar puttet den

i Posen. De sidste Aar har der ikke været

saa Meget at putte i den, at det kunde

blive til Daglønnen, og saa har Reierne faaet

Lov til at være i Fred, Kan hænde, det er

derfor, de har formeret sig saa stærkt, at

det igen betaler sig at sætte Rusen ud og

at faa Gliben i Gang.

Det er Reieaar, siger man, og det lyder

underligt netop nu, da man er bleven vant

til Veraabene, vant til at læse, at det nær-

mer sig, det historiske Øieblik, da et Jern-

banetog suser ad København til med den

sidste, den eneste existerende Reie. Der er

altsaa Tid endnu ! Katastrofen er ikke over-

hængende, men komme kan den vel allige-

vel, hvis man rovfisker iaar igen og saaledes

videre hver Gang, vi faar et Reieaar.

Det var i Aarene 1885, 86 og 87, at

Reiefiskeriet blomstrede. Dengang sendte man

tre, firehundrede Tusinde Potter til Markedet,

og det endskøndt man i de Tider endnu

ikke havde faaet Limfjordsfiskeriet paa Fode.

Det var forst 1892— 93, at man for Alvor

drog Nytte af Limfjordsreierne som Salgs-
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vare til Fremme af Bordets Glæder. Før

den Tid lod man de fleste Steder Børn og

gamle Folk stryge Reierne, og det vigtigste

Formaal var ikke altid at faa dem solgt,

ikke at faa dem gjort til en Delicatesse for

Mennesker, — ofte var Hovedhensigten at

gøre dem til en god Lokkemad for Aalene.

For et halvt Aarhundrede siden brugte man

saaledes i lange Tider ikke mindre end

120,000 Reier som Mading paa Aalekrogene

hver eneste Dag. Det vilde i vore Dage

være en dyr Agn! Man kom da ogsaa

efterhaanden paa andre Tanker. Ofte solgte

man (fra Treserne og opefter) for mindre

Summer, f. Ex. for 2, 3, 4 eller 500 Kr.

om Aaret, enkelte Gange for det dobbelte;

men fra Halvfemserne lod man sig ikke nøie

med saa smaa Tal, hvilket ses af følgende

Opgørelse, i hvilken Summerne er gjort

runde, for at man hurtigt og let skal kunne

drage Sammenligninger:

Man
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Skjold og Pandetorn

af Reieungen i dens 6 forste Levestadier.

Kun paa VI ses hele Skjoldet.

at de paa den Maade

kæmper sig frem og

kommer derhen, hvor de

vil hen, saa tager de

imidlertid i høi Grad

feil, for de kan svømme

og krible og krable og rumstere saa me-

get, de vil, der er dog Eet, der fører dem.

Een, der bestemmer deres Vei, og det

er Strøminen; thi hvad betyder nogle Tre-

Millimeter-Dyrs fulde Kraft mod Havets

Vælde! Og mens Havet fører dem fremad,

forer det ogsaa hen til dem Dyr, som de,

deres Lidenhed til Trods, er overlegne i

Kraft, dem æder de, og saa trives de og

voxer og føler deres Kraft umaalelig og

deres Levetid uendelig, og dermed hengaar

et Tidsrum af — fire lyse Sommerdage og

fire dæmrende Sommernætter. Saa indtræder

der et Vendepunkt! Den lille Unge glem-

mer en lille Stund at gøre Svømmetag, thi

den føler, at den har sine Kræfter behov til

et Arbeide af anden Art: Dens forste Livs-

stadium er forbi, og dette markeres ved et

Hamskifte. I Løbet af faa Minutter skydes

den gamle Klædning af, og Reieungen staar

nu iført en helt ny Skikkelse lige fra Pan-

dens smalle, spidse Torn til Halens brede

Vifte. Begge Dele beholder

den gennem sit hele Liv,

men de skifter i høi Grad

Udseende. I 4—6 Dage

bærer Ungen den nye Torn,

forsynet med et lille Appen-

dix, der ikke fandtes paa

den gamle, og saaledes

gør den med Dages Mellemrum mindst 5

Gange en Pause i Svømningen, skifter Ham,

ser sig selv i en ny Skikkelse og lever

videre i de store, brede Havstrømme. Efter

det sjette Stadium folger der ingen flere

ligefremme Forvandlinger, — Dyret har der-

med gennemlevet sin Barndom og er nu, 5

Uger gammel, i alt Væsentligt skabt som

den voxne Reie: Den lever ikke pelagisk

mere, men føler sig knyttet til Tangen, Sø-

græsset og Bunden. Dog er det ikke den

selv, men Tilfældet, der bestemmer, paa hvil-

ket Sted, den begynder sit mere bundne Liv

:

Der, hvor den befinder sig, altsaa hvor

Strømmen har ført den hen, naar den træ-

der ind i sit 6te Livsstadium, der synker

den efter endt Hamskiftning tilbunds, og det

hvadenten der er 10 Meter eller 100 Meter

ned til Bunden, og nu forestaar der en Van-

dretid, paa een Gang fornøielig og farefuld.

Fornoielig er den, fordi det altid, ogsaa for

Dyr, er en Tilfredsstillelse at stile mod et
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bestemt Maal, dersom de Hindringer, der

fremstiller sig, ikke er uovervindelige eller

bliver antagne for at være det, men fare-

fuld, fordi Havet vrimler af Dyr, der, ihvor-

dan de ellers ser ud, har den Ting tilfælles

med Mennesket, at de betragter Reier som

en Delikatesse. Reien vil indad mod Land,

og det vil sige, at den skal vandre over

store Sletter, over Bakker og Skrænter, gen-

nem Tangskove og øde Vidder, forbi Stene

og Vrag, indtil den en Dag finder Omgivel-

serne saaledes, at den føler sig tilpas ved

at blive; men det hænder, at den Dag aldrig

kommer, fordi Aalen eller Torsken eller Ul-

ken sætter Punktum paa det Hele ved at

gøre den Stærkeres Ret gældende og kort

og godt sluge hele Vandringsmanden. Der

er dem, som tror, at hvis Vandringen tager

sit Udgangspunkt saa langt borte fra de

lune Fjorde som f. Ex. oppe under Anholt,

saa naar overhovedet ingen af de vandrende

Dyr ind. Tør vi virkelig slutte os til denne

Antagelse? Ja de Folk, som har gjort det,

er vant til at færdes til Havs og vant til at

iagttage Dyrene derude; vi Andre spørger

lidt forbausede: Ja vi kan forstaa, at Fa-

rerne er store; men er de større end dem,

der optaarner sig for den lille fjedrede San-

ger, den Digesmutte, der fra Grønland van-

drer helt ned til Afrika og fra Afrika hjem

igen for at finde Ynglepladsen deroppe i det

yderste Nordens Øde? Men maaske er vort

Spørgsmaal kun et Bevis paa, at vi ikke

kender Søen — skal vi sige til Bunds.

Sikkert er det vel i hvert Fald, at en stor

Del af de unge Reier gaar til Grunde. De,

der naar ind, er ofte kun 7 mm lange, og

det tyder paa, at de har skyndt sig, thi det

er netop den Længde, 'de har, naar de be-

gynder deres sjette Stadium.

Det er særlig i Juli og August, vi faar alle

de nye Reier ind til os, men heldigvis er de

jo saa smaa, at de ikke kan fanges sammen

med noget Andet, thi de gaar gennem Ma-

skerne paa Nettene, af hvad Art de end er.

De, der fiskes, er hovedsagelig fra 1^/^ til

2^/^ Aar gamle. Vi spiser altsaa disse Dyr,

mens de er ganske unge ; den Hummer, vi

spiser, er jo derimod en forholdsvis gammel

Karl.

Naar Reierne er blevne c. 27 mm lange,

kan man tydeligt se Forskel paa Hannerne

og Hunnerne; hos Hannerne er der mellem

Basis af sidste Par Kropfødder en lille frem-

springende Tap, hos Hunnerne kun en aflang

Vold, og Afstanden mellem Føddernes Basis

er hos Hannerne meget mindre end hos Hun-

nerne. Vil man lære sig til at se disse For-

skelligheder, kan man bekvemmest sikre sig

nogle Exemplarer med Æg under Halen, for

det ved man da, at det er Hunner, saa med

dem har man et sikkert Sammenligningsma-

teriale at gaa ud fra. Hannerne er altid min-

dre end Hunnerne, og det vil vistnok være sjel-

dent at træffe Hunner, der er mere end henved

6 cm lange; — der gaar Frasagn om langt

større, men man skal være varsom med sin

Tro paa Sligt: Nøiagtig Maaling og nøiagtig

Hukommelse er ikke Hvermands Sag, og

skulde der end forekomme en enkelt Reie-

Kæmpe nu og da, saa slaar hans Existens

jo dog ikke Normalmaalene af Marken.

Det er hovedsagelig fra Maj til Juli, Reierne

har Æg, og det er ogsaa fortrinsvis i den

Tid, de bliver fangede af Fiskerne. Men her

har vi simpelthen Grunden til, at Fiskeriet

ikke i Længden er saa lønnende, som det

kunde være. Man har villet skyde Skylden

over paa Krabberne, der kniber Æggene af

Reiehalerne og æder dem med Begærlighed,

paa Ulkene og paa andre Dyr, thi Folk er

altid saa vidunderligt villige til at tro, at det

slet ikke er dem selv, der formindsker Dyre-

nes Antal; men holder man sig for Øie de

sørgelige Forhold, der finder Sted paa Land-

jorden angaaende Pattedyr og Fugle, og hører

man, hvad de Zoologer siger, der følger vort

Fiskeris Ve og Vel med Opmærksomhed, saa

føler man sig overbevist om, at selv om vi

slog alle Hundesteiler og Krabber og Ulke
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ihjel, saa blev Rejefiskeriet ikke constant bedre er forbi!" Det samme Svar har man faaet

alligevel. Sagen er jo den, at Mennesket andre Steder; men Tiden kan jo komme igen,

fanger Reierne, mens de har Æg, og de dræ-

ber altsaa Yngelen sammen med Moderdyrene.

Den eneste virksomme Hjælp vil da være den,

som ogsaa er foreslaaet f. Ex. af Dr. phil.

Mortensen og Dr. phil. Boas, at finde en pas-

sende Fredninsfstid. At denne bør være Juni

og den er kommen for flere Steders Vedkom-

mende. I denne Forbindelse vil jeg have Lov

til at opponere mod det Navn, vor alminde-

lige Reie sommetider optræder under. Vi har

i vore Farvande 20 Reiearter; de to af dem

er særdeles velsmagende og den, som alle

Maaned nærer jeg ingen Tvivl om. Lader Folk kender, kaldes af Nogle Roskildereieii,

man i den Tid Hunnerne vandre ud, saa faar jeg gad nok vide, med hvilken Ret, Den

de afladt deres Æg til Havs, og de vender fanges til forskellige Tider hele Landet over,

saa, ægtomme, tilbage og er gode at spise i f. E.x. ved Læsø, Hals, Mariager, Saxild,

Juli, til den Tid har vi saa ogsaa Ungerne Gyllingnæs, Vejlefjord, Baaring Vig, Samsø,

inde ved Kysterne, altsaa dem, vi ellers — Snekkersten, Espergærde, Humlebæk, Rung-

uden Fredningstiden — vilde have tilintetgjort.

Man har foreslaaet forskellige Udveie, ogsaa

den at lade Fredningsuger afvexle med Fangst-

uger; men der er ingen Tvivl om, at den,

der har foreslaaet Juni helt og holdent, bør

have vor Støtte. Det vilde være en Ulempe,

har man hertil svaret, at man i Maj havde

vænnet sig til at spise Reier, saa i Juni

skulde holde op, og saa først i Juli fik Lov

til at begynde igen. Nuvel, det var maaske

en Ulempe for En og Anden, men den, der

ikke kan taale en Ulempe, der paaføres ham

i den udtrykkelige Hensigt at gavne ham selv,

stiller sig selv udenfor, synes jeg.

sted, Taarbæk, Skovshoved, Kastrup; — i

Storebælt f. Ex. i Korsør Nor, endvidere ved

Kerteminde, Svendborg, Marstal, Dreiø, Strynø,

Lolland, Falster — ja saa mange Steder, at

det rentud vilde blive trættende at nævne

dem, kun to Lokaliteter endnu tør man ikke

forbigaa, nemlig Limfjorden og Isefjorden med

alle dens forskellige Grene, men aldeles ikke

fortrinsvis ved Roskilde. Det er rent og skært

„Københavneri" at kalde vor almindelige

Reie Roskildereien, fordi man i København

har faaet den falbudt under det Navn, —
den kunde lige saa godt kaldes Taarbækreien

eller Samsøreien eller 30 andre maaske langt

Naturligvis indtræffer der af sig selv, altsaa mere berettigede Navne. At Limfjordsfiskerne

uden Lovens Bud, periodiske, uregelmæssige skulde kalde deres Reier Roskildereier er jo

Fredningstider, thi naar der er rovfisket i ganske absurd, kald den Reicii, og Alle ved,

nogle Aar, bliver Udbyttet saa ringe, at

Fiskerne hører op med at efterstræbe Reierne;

derved faar de i nogle Aar Ro til at formere

sig, og saa vil det pludselig et Aar rygtes,

at nu er der rigeligt med Reier igen. Saa

vil Ruser og Glibe komme ud. Fangsten vil

blive god og saa — ja saa vil den dale igen

de følgende Aar. Nei saa hellere en Fred-

hvad der menes. En Videnskabsmand kan

dertil indvende, at Reien er et Fællesnavn,

vi har 20 Arter; men den Indvending faar

Intet at betyde i det praktiske Liv, for den

Dag vil aldrig komme, da Menigmand kender

20 Reiearter. Een er der dog, som han i

hvert Fald burde kende foruden den alminde-

lige, og det er den saakaldte Hestereie. Dette

ningsparagraf og en deraf følgende constant Navns første Del skulde efter en nærliggende

Fangst. Analogi betegne, at den er unyttig, i denne

Forleden Aar var jeg i Roskilde for at se Sammenhæng altsaa uspiselig. Hesteblomster

paa Reiefangst. Manden, jeg henvendte mig betyder dem, der ikke sætter Frugt; Heste-

til, saa lidt forundret paa mig, og saa sagde kastanie den Kastanie, der ikke spises ; Heste-

han: „Her fanges ikke Reier mere; den Tid igle den, der ikke bruges paa samme Maade
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DUEZ — ROCHETTE
Af Dr. phil. R. Besthorn.

Der var den 13. Juli forløbet 40 Aar,

siden Bismarck til Moltkes og

Roons store Glæde „redigerede" Emser-

Depechen og dermed udstedte den egen-

lige Krigserklæring og tvang sin intet

anende Konge til den frygtelige tysk-

franske Krig, hvis Følger endnu paa

mange Maader behersker den europæiske

Politik og endog den planetariske Politik.

Den 4. August 1870 begyndte det frygte-

lige Aar med Kampen ved Wissembourg;

den 4. September vil den franske Repu-

blik kunne fejre sin 40aarige Fødselsdag.

Naar vi nu ser tilbage paa hin Tids

saa fjerne og dog for manges Bevidst-

hed saa nære Begivenheder, ser vi

grant, hvor lidt man den Gang forstod,

hvad der foregik. Den offentlige Me-

ning, der er et saa let Bytte for bratte

Omslag, fattede efter Wørth og Spiche-

ren en lige saa dyb som ugrundet Mis-

tillid til den hidtil saa beundrede napo-

leonske Hær. Man anede ikke, at Moltke

kun med den største Betænkelighed vo-

vede sig dybere ind i Frankrig og hvert

øjeblik ventede et farligt Offensivstød,

der da ogsaa kun udeblev, fordi de

„sejrvante" Marskaller, som den tredie

Napoleon betroede sine Hære og Frank-

rigs Skæbne, i Virkeligheden savnede

al Forstaaelse om ikke just for Taktik,

saa dog for Strategi. Den offentlige Me-

ning forstod intet af, hvad der foregik

ved Metz, hvor dog den tapre franske

Hær mere end een Gang havde gode

Chancer for Sejr i de gigantiske, men

fra fransk Side meningsløst førte Slag.

Først nu har man af Canroberts Pa-

pirer faaet den rette Løsning paa hine

taktiske og strategiske Gaader: Marskal

Bazaine, der vel var den mest uvidende

og umulige Overgeneral, som Krigshisto-

rien kender, havde faaet den fixe Idee,

at han „ikke vilde lade sig slaa som
de andre Marskaller" ; han vilde derfor

undgaa et afgørende Slag, og han vilde

ikke forlade den stærke Fæstning Metz,

der var provianteret for et Aar for en

passende og tilstrækkelig Garnison, men
ved Bazaines stupide Optræden blev ud-

sultet i Løbet af halvtredie Maaned. Den
offentlige Mening anede ikke, at den

tyske Overkommando følte sig haardt

truet af Gambettas Hære, at der herskede

en dybtgaaende Uenighed i det tyske

Hovedkvarter, og at der var et øjeblik,

da baade Kong Wilhelm og Bismarck og

mange tyske Generaler vilde opgive Belej-

ringen af Paris, og da kun Moltke red-

dede Situationen •— og forlangte og fik

den virkelige Overkommando. Og der

forløb flere Aar, før selve Moltke og hans

Generalstab fik Rede paa, at Leon Gam-
betta maaske ikke havde havt Uret, da

han vilde fortsætte den frygtelige Kamp
— han vidste ganske vist ikke selv, at

Frankrig endnu efter Bourbakis Neder-

lag raadede over meget betydelige Strids-

kræfter.

Samtiden forstod kun lidt af de store

Begivenheder i det frygtelige Aar; den

saa kun paa Resultaterne. Selv de mest

indviede mistydede Fremtidens Gaader.

Alle ventede paa Revanchekrigen; Bis-

marck ventede den inden fem Aar. Alle

spaaede Republikens Undergang. Det

skal indrømmes, at der var gode Grunde

til Troen paa en saadan Udvikling. Der

var i Boulangers Dage en Nat, da det

franske Grænsekavalleri sov med Tøjlen

om Armen, og da Freden kun blev be-

varet, fordi Papa Grévy kastede sin Præ-

sidentstemme i Vægtskaalen. Der var

en Tid, da man i Paris tilkørte Forspan-
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dene til Henri V's Indtog, og da Repu-

bliken kun reddedes, fordi Greven af

Chambord foretrak Prætendentens sorg-

løse Tilværelse for Frankrigs Kongetrone,

foretrak at optræde som Principrytter i

Stedet for at bestige den Stridshingst,

hvis Hovslag man allerede mente at høre.

Revanchekrigen kom ikke, og Repu-

bliken vedblev at bestaa og udviklede

sig i Milliardernes Tegn til den pluto-

kratiske Republik, der nu, og med Grund,

roser sig af at være ., Europas Bankier".

Den franske Vindskibelighed og Spar-

sommelighed har fejret glimrende Trium-

fer, men den franske Republik maa
bittert savne Muligheden for at stille

de stærke Batailloner til Raadighed for

Sejrsgudinden, og Dansen om Guld-

kalven har sat dybe Spor i den tredie

Republiks Historie, hvor saa mange Ka-

pitler bærer Overskriften „Penge og Po-

litik", og i hvis Annaler man læser om
saa mange „Affærer", saa mange Penge-

Affærer. Selve Revanche-Helten, Gam-
betta, hvis Revanchetanker ganske vist

oftere, end man anede, fordunkledes af

opportunistiske Fredstanker, og hans

„store Ministerium" blev styrtet, fordi

han vilde gøre sig og sin Regering uaf-

hængig af Rothschild. De franske Legi-

timister fik et afgjort Knæk, da den

samme Rothschild ved Hjælp af Ærke-

biskoppen af Paris' Forbøn hos Union-

Bankens geniale Leder og med en gan-

ske fænomenal Mangel paa Ridderlighed

fældede Bontoux. Panama-Affærerne var

nær ved at tage Livet af Republiken, og

den reddedes kun ved Franskmændenes

Affære-Træthed og ved den franske Lov-

givnings praktiske Præskriptions-Bestem-

melser.

Disse „Affærer" har deres sikre Plads

i Historien. Ved Siden af dem er der

en Række mindre, men derfor ikke min-

dre karakteristiske „Affærer", i hvilke

Penge og Politik er indfiltrede i hinan-

den i uredeligt Virvar. Betegnende er

det, at de næsten alle er blevne „afslø-

rede" i politiske Krisetider.

Det gælder ogsaa om de nyeste fran-

ske Affærer: Duez-Affæren og Rochette-

Affæren.

Da Tiden for de franske Valg nær-

mede sig, da den saakaldte Socialist,

Aristide Briand, der ved Fru Fortunas

Hjælp og sin egen storslaaede Dygtighed

havde banet sig Vej fra Skipperknejpen

i Saint-Nazaire til de parisiske Minister-

sale, beredte sig til at sætte Kronen paa

sit Værk og skabe sig en Kammer-

Majoritet, der kunde gøre ham uafhængig

af Socialisterne, erfarede Frankrig, den 8.

Marts 1910, at der var en Mand, der

hedder Diiez, og at han var „Helten" i

en „Affære", der i flere Henseender min-

dede om Panama-Affærerne.

Det gik med Duez-Affæren, som det

er gaaet med saa mange andre Affærer

;

den var temmelig gammel, da den blev

bragt frem for Offenligheden.

Ferdinand Edmond Duez, der nu er en

Mand paa et halvt hundrede Aar, med
et aabent og ærligt sympathetisk Ansigt

og et saare behageligt og tillidvækkende

Væsen, var i sin Tid Kommis i et stort

parisisk Varehus. En af Kunderne, en

„Likvidator", Skifteretsforvalter, Imbert,

fattede Interesse for Duez, der viste sig

at være særlig indviet i alle Fallentkneb,

og ansatte ham som sin Sekretær. Skønt

Duez ikke havde Spor af juridiske Kund-

skaber og end ikke forstod sig paa Bog-

holderi, vandt han sin Chefs fuldstæn-

dige Tillid. De saakaldte Likvidatorer

er ikke Embedsmænd, men Privatperso-

ner; de udnævnes af Skifteretten, og
de staar kun til .Ansvar for Retten. Da
Imbert besluttede sig til at trække sig

tilbage, lykkedes det ham at faa Retten

til at udnævne Duez til Likvidator.
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Imbert anede intet om, at Duez allerede

havde en Kassemangel paa en halv Mil-

lion Francs. Dette Fænomen forklares

let ved Skifterettens Forretningsorden;

Likvidatorerne behøver først at indbetale

det ved Boets Realisation indkomne Be-

løb, naar Boet er fuldstændig opgjort.

Det var saaledes Duez, der var en daar-

lig Bogholder, men en dreven Forret-

ningsmand, muligt at dække Underskudet

paa de opgjorte Boer ved Hjælp af de

Beløb, der var indkomne ved nye Boer.

Den Trafik havde han med Held drevet

som Imberts Medhjælper; da Duez selv

blev Likvidator, var det ham selvfølge-

ligt endnu lettere at dække Underskudet.

Store Boer, der er under Skifterettens Be-

handling, giver let Anledning til Proces-

ser. Likvidatorerne raader, som Duez-

Affæren med Tilbehør viser, over gode

„Ben" for Advokater, mange indflydel-

sesrige franske Politikere hører til Advo-

katstanden, og Duez forstod at skaffe

sig indflydelsesrige Venner.

I Aaret 1901 fik Duez Adgang til at

erhverve sig en Plads i det moderne

Frankrigs politiske Forbryder-Album; han

benyttede Lejligheden med al Energi og

storartet Samvittighedsløshed. Republi-

ken gennemførte sin Kulturhamp, de ka-

tholske Kongregationer blev opløste, og

Staten bemægtigede sig deres Ejendom-

me, der efter Waldeck-Rousseaus Løfter

skulde indbringe den franske Statskasse

en Milliard Francs. De republikanske Magt-

havere søgte at undgaa Skin af, at Sta-

ten vilde berige sig paa en altfor brutal

Maade, ved at henvise „Likvidationen"

af Kongregationernes Ejendomme ikke

til Administrationen, men til Retten. Men
denne Likvidations-Ordning frembød man-

ge Svagheder, der forøgedes ved, at Skifie-

retterne, som aabenbart undte de af dem

indsatte Likvidatorer den størst mulige

Fortjeneste, ikke ansatte nye Likvidato-

rer, men overlod de gamle Likvidatorer

den overvældende store og indviklede

Opgave at „likvidere" de katholske Or-

deners Ejendomme ifølge Loven af 1901

og de senere Kulturkamplove af 1904 og

1906. Duez blev saaledes i 19<31 ud-

nævnt til Skifteretsforvalter, „Adminisira-

teur judiciaire-scguestre" for tolv opløste

Kongregationer med meget indviklede

Ejendomsforhold.

Kulturkamphøvdingen, Ex-Ministerpræ-

sident, Senator Combes, der var bleven

sat fra Magten og ivrigt attraaede atter

at faa den ledende Rolle i Republiken,

og hans politiske Venner fulgte med Op-

mærksomhed forskellige Tegn paa, al Li-

kvidationen af Kongregationernes Ejen-

domme gav Anledning til store Mislighe-

der. Man havde ved den Række Processer,

som Likvidationen medførte, konstateret,

at forskellige indflydelsesrige Advokater,

blandt dem den „socialistiske" Minister,

Millerand, havde faaet uforholdsmæssig

store Honorarer. Det viste sig ogsaa, at

Likvidationen foregik paafaldende lang-

somt, gav ringe Udbytte, tildels endog

Tab for Statskassen, der forgæves ven-

tede paa den lovede Milliard; Likvida-

torerne hævede store Summer i Stats-

kassen til sig selv og deres Medhjælpere,

men indbetalte meget lidt.

Det galdt i allerhøjeste Grad om Duez.

Han havde havt stor Underbalance, da

han blev Kongregations-Likvidator, han

spillede, som saa mange Stor-Bedragere

før ham, paa Børsen og tabte, han holdt

kostbare Elskerinder og levede paa en

flot Fod i sin pragtfulde Bolig i Rue

Bonaparte 17. Han skaffede sig Mid-

lerne til disse store Udgifter ved at for-

hale Bo-Opgørelseme, og naar han endelig

opgjorde et Bo, udbetalte han med den

ene Haand, hvad han med den anden

Haand havde stjaalet fra andre Boer,

der var betroede ham. Han havde ogsaa
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aabnet sig andre rige Indtægtskilder af

en meget betænkelig Natur. Han dre\',

selv og med andres Hjælp, omfattende

genealogiske Studier. Han opsporede

Legatstifteres Arvinger, der ofte intet

anede om deres Ret til Kongregationer-

nes Formue, og de glædeligt overraskede

Arvinger delte som oftest godvilligt Byt-

tet med Duez; alene paa een saadan

Operation, med en Russer, tjente Duez

en halv Million Francs.

Der er fra republikansk Side fremkom-

met Antydninger om, at Duez — og

maaske ogsaa andre Likvidatorer — har

drevet Forretninger med de Kongrega-

tioner, hvis Ejendomme han skulde rea-

lisere til Fordel for Statskassen. Dom-
merne — hedder det — hører for en

stor Del til det klerikale Parti og har

ved Valget af Likvidatorer og ved at

give dem frie Hænder søgt at virke til

Fordel for Kongregationerne. Det skyl-

des, ifølge republikanske Blade, Duez,

at Saint-Yon-Brødrene har kunnet paa-

vise, at deres Ejendomme ikke tilhørte

dem, men at de kun var Lejere, og de

skal ved Hjælp af Duez, der tjente

230,000 Francs paa den Forretning, have

bragt ni Millioner over Grænsen.

Duez kom dybere og dybere i Gæld

til de Boer, han skulde likvidere, hans

Opgørelser blev stadigt sjeldnere og stan-

sede tilsidst ganske. Ex-Ministerpræsi-

dent Combes, der hævdede, at han maatte

vedblive at interessere sig for den prak-

tiske Gennemførelse af en Lov, for hvil-

ken han havde overtaget det moralske

og politiske Ansvar, havde i December

1907 bevæget Senatet til at nedsætte et

Undersøgelsesudvalg under hans Ledelse

;

men Combes og hans Udvalg stødte

paa uovervindelig Modstand hos Skifte-

retten. Clemenceaus Justitsminister Briand

stødte paa en lignende Modstand, da

han i November 1908 begyndte at

skride ind, ifølge Angivelse fra en Ad-

vokat, der havde erfaret, at Duez havde

opført et Honorar til ham paa 20,000

Francs, medens han i Virkeligheden kun

havde modtaget 10,000 Francs.

Duez klarede sig stadigt med Udflug-

ter, som Skifteretten og selve General-

prokurøren tog for gode Varer; men da

Duez havde den Frækhed at forlange

nye Forskud af Statskassen, begyndte

Skifteretten endelig at skride ind og

overdrog Experten Verecque at undersøge

Duez' Regnskaber. Verecque erklærede

imidlertid efter en flygtig Undersøgelse,

at der ganske vist var „lidt Uorden" i

Duez' Regnskaber, men at man i det

hele maatte yde Duez' Forretningsførelse

al Anerkendelse ! Retten var tilfreds, men

Briand erklærede, at Verecques Rapport

forekom ham at være „utilstrækkelig".

Generalprokurøren henvendte sig til en

anden Likvator Lemarquis, men han støt-

tede energisk Duez. Verecque var imid-

lertid efter en ny Undersøgelse kommen
paa daarligere Tanker med Hensyn til

Duez; han affattede en ny Rapport, hvori

han bl. a. sigtede Duez for „utilgivelige

Skrivefejl". Retten ansatte en ny Revisor,

Beaufils, der konstaterede, at der her-

skede den største Uorden i Duez' Regn-

skaber, men man vedblev at vise en nu

ganske uforstaaelig Overbærenhed over-

for Duez, der ifølge sine Venners For-

klaring kun savnede Evne til at overse

de vanskelige Forhold ! Retten besluttede

ganske vist efter Generalprokurørens Ind-

stilling at ansætte en anden Likvidator

for KongregationsBoerne, men „for ikke

at fornærme Duez" tillod Retten ham at

indgive en antedateret Afskedsbegæring,

og Retten gav Duez, der beholdt sin

Stilling som Likvidator ved Seine-Retten,

en Frist paa tre Maaneder for at aflægge

Regnskab. Denne P>ist blev paa hans

Anmodning den 17. Juni 1909 forlænget
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til den 27. Oktober „af Hensyn til de

100,000 Bilag", som Duez efter sin For-

sikring skulde gennemgaa, og Retten

anerkendte endog „Duez' Omhu for at

opfylde de ham paalagte Forpligtelser".

I Oktober forlangte og tik Duez en ny

Frist, men med Paalæg om, at han for

Fremtiden „strax skulde gøre Rede for

de ham betroede Boer". Den ene af de

to Likvidatorer, der af Skifteretten var

udnævnt til Duez' Efterfølger ved Likvi-

dationen af de ham betroede Kongrega-

tionsboer, mente at kunne konstatere, at

Duez havde begaaet alvorlige „Ure-

gelmæssigheder", og at der endog i et

enkelt Tilfælde var „forsvundet" to Mil-

lioner Francs. Men da Duez erklærede,

at han vilde indbetale Pengene, naar han

først fik rigtig Rede paa sine Affærer,

blev der ikke foretaget noget mod ham,

og det er vanskeligt at vide, hvor længe

Duez kunde have faaet Lov til at fort-

sætte sine Svindlerier, hvis ikke Lemarquis

endelig havde konstateret andre „Ure-

gelmæssigheder" i Duez' Forretnings-

førelse.

Lemarquis undersøgte Regnskaberne

over de almindelige Boer, som Duez

havde maattet aflevere, og opdagede

den 4. Marts 1910, at der i disse

Boer var et Underskud paa 696,000

Francs. Han lod Duez kalde. Duez

erklærede, at Pengene stod til Raadighed,

og Lemarquis gav ham tre Dages Ud-

sættelse — „den yderste Frist" — med
Indbetalingen. Mandag den 7. Marts om
Morgenen indfandt Duez sig hos Lemar-

quis og tilstod, „at han var en Usling"

— og havde en Kassemangel paa 5 Mil-

lioner! „Frels mig!" bad Duez. „Jeg

skal ikke angive Dem", svarede Lemar-

quis, „og jeg har iøvrigt kun at beskæf-

tige mig med Likvidationen af de ordi-

nære Boer. Forsøg at ordne Deres Sa-

ger ved Deres Venners Hjælp. Men der

paahviler mig en Pligt, og den vil jeg

opfylde. Hvis De ikke inden 24 Timer

har skaffet de 696,000 Francs, ser jeg

mig nødt til at indberette Sagen til Ret-

ten." Da Duez ikke indfandt sig hos

Lemarquis, da de 24 Timer var forløbne,

indgav Lemarquis Tirsdag den 8. om
Morgenen sin Rapport til Præsidenten for

Seineretten, der lod Meddelelsen gaa vi-

dere til Generalprokurøren, hvorefter de

begge begav sig til Justitsminister Bar-

thou. Barthou begav sig til Minister-

præsident Briand, og først saa blev der

„øjeblikkelig" givet Befaling til at arre-

stere Duez. Kl. 12 blev den interessante

Likvidator arresteret i sit Hjem i Rue

Bonaparte og ført til Forhørsdommerens

Kabinet.

Duez optraadte som lystig Forbryder.

Han tilstod gladelig alt ; der var endog

dem, der mente, at han havde tilstaaet

Bedragerier, som han ikke havde begaaet.

Saa meget større var Skandalen, og Duez

Optræden fremkaldte Rygter og Formod-

ninger om, at han havde mægtige Be-

skyttere og Medvidere. Jaurés rettede

selvfølgeligt i Deputeretkamret Interpella-

tion til Regeringen. Det kom til en to

Dages Interpellationskamp. Jaurés frem-

drog en ny Likvidationsaffære og beskyldte

bl. a. den ogsaa ellers ret kompromit-

terede Likvidator Lecouturier, der har

likvideret „Grande Chartreuse", for at

have solgt Eneretten til det berømte Mærke

for 500,000 Francs, skønt et andet Firma

havde budt fem Millioner. Jaurés frem-

kom ligeledes med Hentydninger til, at

Lecouturier var Svoger til „Bladkongen"

Buneau Varilla, Regeringsbladet „Matin"'s

Udgiver, og tilføjede: „Der er skjulte

mægtige Kræfter". Justitsminister Bar-

thou forfærdede Regeringsmændene, da

han i sit Selvforsvar erklærede, at den

Maade, hvorpaa Likvidatorerne var blevne

ansatte, havde bragt ham til at spørge
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sig selv: „Er der ikke noget Raaddent

i vore Retsinstitutioner, og vil det ikke

være nødvendigt at brænde Skaden ud?"

Men da Briand, hvis egen Optræden i

Duez-Affæren var uangribelig, i Kamrets

Møde den 14. Marts tilraabte Flertallet

de politiske Ord: „Troer De, at De gør

bedre i at gaa til Valg med en anden

Regering, saa gener Dem ikke!" — saa

tilhørte Sejren Flertallets Feltherre i den

forestaaende Valgkamp. Det franske De-

puteretkammer vedtog følgende Dags-

orden: „Kamret brændemærker de skan-

daløse Begivenheder, hvortil visse retslige

Likvidationer har givet Anledning, og

gaar over til Dagsordenen i Tillid til, at

Regeringen vil konstatere, hvor Ansva-

ret er, og sørge for, at alle Skyldige

straffes."

Dermed overlod man den glade Duez

og hans Medskyldige til Forhørsdom-

meren. De franske Vælgere valgte den

24. April og den 8. Maj et Kammer,

der i det væsenlige svarede til Briands

ønsker. Briand fremsatte sit Program

med den nye interessante Valgreform, og

han fik den 28. Juni efter en „stor", i

Virkeligheden fortræffelig Statsmands-

Tale et Tillidsvotum i det nye Deputeret-

kammer. Ni Dage efter denne Sejr sprang

der en ny Afsløringsbombe. Selve Rege-

ringsorganet „Matin", der havde været saa

taust med Hensyn til Duez- og Lecou-

turier-Affæren, bragte den 8. Juli en Ar-

tikel om Rochette-Affærcn — en Artikel,

der tydeligt nok var rettet mod den af-

gaaede Ministerpræsident, Georges Clc-

menceaii.

Den 23. Marts 1908 var en trist Dag
for Tusinder af sparsommelige Fransk-

mænd. Aftenbladene bragte Budskab om,

at den store populære Folke-Bankier Henri

Rochette var bleven arresteret.

Der er i de sidste 40 Aar i Paris ble-

vet arresteret mange „Bankdirektører",

men Henri Rochette var ikke nogen al-

mindelig Svindelbankdirektør, og der kan
endog være Tvivl om, at han var en

Svindler. En insolvent Svindler var han

i ethvert Tilfælde ikke. Han havde lovet

at skafte dem, der satte deres Penge i

hans „Crédit Minier", hvis spanske Miner

syntes at være sande Guldminer, ti Pro-

cent af deres Kapitaler. Han havde holdt

sit Ord, og efter hans Arrestation erfarede

man, at der den Dag, da han blev stæv-

net for Forhørsdommeren, i hans Kasser

fandtes ti Millioner Francs i kontante

Penge og 30 Millioner i gode Papirer, og

skønt han blev erklæret fallit, udbetalte

hans „Crédit Minier" ved Likvidationen

sine Kreditorer hver Franc — hundrede

Procent!

Der var nær udbrudt Revolution i den

franske Hovedstad, da Pariserne erfarede,

at man havde arresteret Folkehelten med
de ti Procent, og da han den 9. Maj 1908

blev løsladt af Fængslet mod en Kaution

paa 200,000 Francs, blev der beredt ham
en stor Triumf, Det var da ogsaa en

fuldstændig Gaade, hvorfor man havde

arresteret Rochette, og det syntes at

knibe med at finde Beviser mod ham.

Først i Slutningen af Aaret 1909 fattede

Retten Beslutning om at sætte ham un-

der Anklage for svigagtig Fallit. Hvor-

for? Det var stadig en Gaade, og Gaa-

den blev heller ikke løst ved Retsfor-

handlingerne. Til Gengæld optraadte

Rochettes Defensor, Maitre Bernard^ som
Anklager. I Retsmødet den 4. Juli for-

langte Bernard, at en anden Folke-Ban-

kier, Gaudrion, der ligeledes var bleven

arresteret og var bleven dømt for svig-

agtig Fallit, og den tidligere Senator, „Petit

Journal" s Udgiver, Prévet, skulde stævnes

som Vidner. Under stærk Bevægelse

blandt de mange Rochette-Klienter, der

befandt sig i Retssalen, „tilstod" Gau-

drion, at han selv, Prévet og den pari-
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siske Politipræfekt Lépines Kabinetssekre-

tær, Yves Durand, i 1908 havde sluttet

sig sammen for at ødelægge Rochette —
og fremkaldte Baisse i „Crédit Minier" 's

Aktier. Det havde ikke værei muligt at

finde en Aktionær, der vilde indgive

Klage mod Rochette. Gaudrion havde

da overladt en vis Pichereau nogle Aktier

i Rochettes Miner; Pichereau havde ind-

givet den ønskede Klage, og Statsadvo-

katen havde derefter grebet ind og ladet

Rochette arrestere. Man erfarede med

det samme, at der var blevet ført en

heftig Kamp mellem Prévet og Rochette

;

„Petit Journal" havde stiftet en Spare-

kasse for Landbostanden og derved aab-

net en Konkurrence med Rochettes Bank

;

Rochette søgte at slaa denne Konkur-

rence til Jorden ved at fremkalde Baisse

i „Petit Journal" 's Aktier for saaledes

paa en billig Maade at blive Herre over

det vidtudbredte Folkeblad.

Efter dette store Theaterkup fordrede

Bernard, at Processen mod Rochette

skulde standses. Da Retten den 6. Juli

afviste denne Begæring, nedlagde Ber-

nard sit Mandat som Defensor, „fordi

han forgæves havde søgt at afsløre Sand-

heden ved Rettens Hjælp", og erklærede,

„at han nu vilde søge Retfærdighed an-

det Steds". Derefter forlod Bernard og

Rochette Retssalen under Tilhørernes Bi-

fald. Den næste Dag beskæftigede den

parisiske Presse sig ivrigt med Sagen, og

den 9. Juli sprang en Afsløringsbombe,

der vakte uhyre Opsigt, i Form af en

Artikel i „Matin".

En nøje Undersøgelse af Rochette-Af-

færens Forhistorie — hed det i „Matin"

— havde viist, at de første Klager mod
Rochette var udgaaede fra Boulangisten

Francis Laur og en vis Delacherie, der

havde henvendt sig til den daværende

Justitsminister (i Clemenceaus Ministe-

rium) Briand og forlangt, at der skulde

rejses Anklage mod Rochette. Der var

blevet indledet en hemmelig Undersøgelse,

men den havde viist, at Klagen var

ugrundet. Det samme Resultat havde en

ny Klage fra Laur og Delacherie. Saa

havde man bevæget Pichereau til at klage

som Aktionær. Da den anden for Ro-

chette gunstige Beretning fra Stadsadvo-

katen kom til Justitsministeriet, begav

Yves Durand sig til Statsadvokat Monies

og erklærede overfor ham, at han,

Durand, og Politipræsident Lépine fra

deres direkte Foresatte, Indenrigsminister

og Ministerpræsident Clemenceau per-

sonlig havde faaet bestemt Befaling til

at sørge for, at der kunde blive indledet

retslig Undersøgelse mod Rochette. Politi-

præfekten havde ikke kunnet undlade at

give Durand Befaling til at beskæftige sig

med Sagen.

„Matin"s Afsløringer var aabenbart ret-

tede mod Clemenceau — og Clemenceau

befandt sig langt ude paa Havet ; han for-

lod den 29. Juni Paris for at begive sig

til Genua og derfra til Argentinien. Han

havde for et højt Honorar, 10,000 Francs

for hvert Foredrag, ladet sig engagere

til en Foredragstournée, med Æmnet
„Demokratiets Udvikling", i Argentinien

og Brasilien. Det saa ganske ud, som om
Angrebet var rettet mod den fraværende

Ex-Ministerpræsident, men paa den anden

Side syntes Afsløringen at kunne være

ret ubehagelig for den nuværende Mini-

sterpræsident, Briand, da han havde været

Justitsminister paa den Tid, da Rochette

blev arresteret.

I ethvert Tilfælde var Rochette-Affæren

bleven højpolitisk, og Spændingen forøge-

des, da Yves Durand tog sin Afsked „for at

kunne møde sine Angribere som Privat-

mand, fri for alle Hensyn til sin Em-

bedsstilling", og da „Rappel" den 11.

Juli rettede et Angreb mod Deputeret-

kamrets Vicepræsident Eiiefirie. Etienne
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var Formand i Bestyrelsen for det pari-

siske Omnibusselskab, hvis Privilegium

udløb netop paa den Tid, da Kampen

mod Rochette begyndte. „Rappel" paa-

stod, at et af Rochette dannet og ledet

Konsortium havde været Omnibusselska-

bets eneste alvorlige Konkurrent, og be-

skyldte Etienne for at have bevæget den

daværende Ministerpræsident Clemenceau

til at sørge for, at der blev rejst An-

klage mod Rochette. „Rappel" beskyldte

desuden Generalfiskal Febre, Politipræfekt

Lépine og Durand for at have styrtet

Rochette og benyttet deres Viden om

hans forestaaende Arrestation til ind-

bringende Baisse-Spekulationer; Durand

er vitterligt Parthaver i Børsfirmaet

Rivaud-Kinkelin, der tjente 322,682 Francs

ved Rochette-Bankens Krach.

Samme Dag, den 11. Juli, stod Ro-

chette-Affæren paa Deputeretkamrets Dags-

orden. Jaurés interpellerede atter og an-

greb skarpt baade Etienne og Briand.

De afviste begge med Held Angrebet, og

Briand fik et Tillidsvotum. Men Kamret

vedtog samtidigt at nedsætte et Under-

søgelsesudvalg, og Udvalget valgte Jaurés

til sin Formand.

Dermed sluttede den franske Parla-

mentsession, og man kan altsaa tidligst

i Oktober vente en officiel Redegørelse

og den parlamentariske Opgørelse. Men

Rochette-Affæren vil næppe i denne

Mellemtid forsvinde fra Dagsordenen i

Frankrig. Det er en Selvfølge, at man

med særlig Spænding imødeser Clemen-

ceaus Forklaringer. Hans to Brødre søgte

ad den just ikke længere usædvanlige

Vej pr. traadløs Telegraf at sætte sig i

Forbindelse med ham, men forgæves.

Han er imidlertid allerede strax ved sin

Ankomst til Buenos Aires bleven inter-

viewet, og har afgivet Erklæringer om,

at han aldrig har talt med Prévet eller

nogen anden om Rochette, før han paa-

lagde Lépine „at rette sig efter Rettens

Bestemmelser", fordi han, Clemenceau,

troede „at man forsøgte Pressioner for at

hindre Retsforfølgelse mod Rochette".

Det lyder meget pikant og peger i

Retning af nye „Affærer"; men iøvrigt

stemmer de Clemenceauske Forklaringer

kun daarligt med Lépines og Durands

Udtalelser, der bekræftes af en tidligere

Minister fra Clemenceaus Kabinet, og

ifølge hvilke Politipræfekten netop efter

Clemenceaus Ordre „søgte en Klager" —
og fandt ham.

Disse Modsigelser og flere Selvmod-

sigelser i Clemenceaus Erklæringer kan

maaske tildels skyldes den kortfattede

Form, hvori Erklæringerne foreligger, og

man maa selvfølgeligt afvente Clemenceaus

Hjemkomst og nærmere Forklaringer ; han

har meddelt, at han allerede den 30. August

vil komme tilbage til Paris. Men hvor-

ledes Dommen over Clemenceau end falder

ud, er Rochette-Affæren uomtvisteligt en

ny og højst uhyggelig fransk politisk

Penge-Affære.
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DEN DANSKE NESTORIANEREXPEDITION TIL SIAN-FU
1907— 08.

Af Frits Holm.

I. Chiiigchiaopei

er det kinesiske Navn paa det gamle Nestori-

anermonument, hvis interessante Historie er

saa lidet kendt hertillands. Her i Landet

saa vel som i andre Lande har Videnskaben

negligeret dette gamle Mindesmærke paa en

alt andet end smigrende Maade; og det er

derfor i Sandhed opmuntrende, at kunne

sige, at den Tid nærmer sig, da Nestorianer-

stenen vil være lige saa kendt af Menigmand

— den læsende og rejsende Menigmand —
som Rosetta Stenen i London, Moabiter Ste-

nen i Paris og Aztec Caiender Stenen i Mexico

City, med hvilke Mindesmærker den med fuld

Berettigelse ligestilles.

En Snes Aar før Gorm den Gamle sam-

lede Danmark, og 45 Aar før Ansgar viste

sig i Slesvig, besluttede den nestorianske

Menighed — altsaa den kristne Menighed —
i Kinas daværende Hovedstad, Sian-fu, i den

nuværende Shensi Provins, at forevige Min-

det om deres Tilblivelse og Virken ved at

oprejse et Mindesmærke og give dette en

passende Inskription. Og Handling fulgte

paa Ord. I Aaret 781 blev Nestorianer-

stenen rejst i eller uden for Sian-fu, og der

staar den den Dag i Dag, uskadt og — nu

— velbevogtet.

Nestorianerstenen er en næsten ti Fod høj

Mindetavle, ca. een Fod tyk og tre til fire

Fod bred; dens Vægt er næsten 4500 Pund,

og den lange Inskription, der krones af det

mærkelige, svagt indhugne Kristenkors, er

paa over 2000 kinesiske og adskillige syriske

Skrifttegn, der fortæller os mangt og meget,

som ellers vilde være gaaet tabt.

Nu tildagser der ingen kinesiske Nestorianere

tilbage. De er rimeligvis alle blevne op-

slugte af Muhamedanerne og Buddhisterne,

omend der omkring Aar 1300 endnu fandtes

Nestorianere i Tusindtal, hvis Marco Polo

da ikke har overdrevet.

Den lange Inskription fortæller os om,

hvordan de nestorianske Missionærer kom til

Thibet og N. V. Kina over Land i Begyn-

delsen af det sjette Aarhundrede, medbrin-

gende de hellige Bøger ; hvorledes de blev

venligt modtagne af de første Kejsere af det

mægtige Tang Dynasti, der regerede over

Kina i samfulde tre Aarhundreder fra ca.

600; hvorledes Kejser Taitsung og hans

Efterfølger Kautsung hjalp Munkene i de-

res Virksomhed med Raad og Daad og

selv fulgte mangt et Kristenbud ; hvordan

de senere maatte lide Forfølgelse — og hvor-

ledes Kristendommen rodfæstedes i det Him-

melske Rige.

Efter de fede Aar kom de golde Aarhun-

dreder; og end ikke Marco Polo fortæller

om vor Chingchiaopei, om Nestorianerstenen.

Heller ikke fortæller Johan af Montecorvino,

der kom til Peking over Indien med den

kalholske Kristendom i 1292, og blev mod-

arbejdet overalt af de mægtige Nestorianere,

nogetsomhelst om det gamle Mindesmærke;

og det maa da staa os klart, at Nestorianer-

stenen allerede da forlængst laa under Mulde.

Først i 1628 besøgte den portugisiske

Jesuit Semedo den mærkelige Sten, der, tre

Aar i Forvejen, tilfældigt var bleven funden

af Jordarbejdere nær Sian-fu, og som Shensi's

Guvernør havde ladet opstille paa en Sten-

skilpadde efter Rigets Skik. Christian IV.

regerede da over Danmark.

I Tidernes Løb har der været gjort mange

Forsøg paa at oversætte den enestaaende

Inskription men fuld Nøjagtighed ; men skont

de kinesiske Skrifttegn har forandret sig

uendelig lidet i de forløbne Sekler, saa har

dog hver enkelt „character" i ringe Grad
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Den danske Nestorianerexpediiion til Sian-fu

skiftet Mening, og Sinologerne kan derfor al-

drig faa den fuldt ordrette Fortolkning af den

urgamle Inskription, Dr. Wylie's Oversættelse

anses almindeligt for den mesterligste og er

gengivet in extenso i en Brochure „The Nesto-

rian Monument", som udkom i Chicago paa

Foranledning af min Expedition.

Chingchiaopei, der frit kan oversættes som

„den himmelske Tilbedelsessten", huggedes

altsaa i 781, efter at Nestorianerne havde

virket i Kina mindst to hundrede Aar, maa-

ske meget længere; den forsvandt saa, men

fandtes tilfældigt i 1625, hvorefter den op-

stilledes udenfor Sian-fu's Vestport; i Okto-

ber 1907 flyttedes den af Mandarinerne ind

i selve Sian-fu, hvor den nu har Tag over

Hovedet, og hvor den ikke er udsat for

Vejr og Vind og — Tyveri. Diplomaterne

og Missionærerne i Peking havde fordum

forgæves anmodet om, at Stenen skulde

sættes under Tag og beskyttes; men dette

blev aldrig ordentligt gjort. Den direkte

Grund til Stenens Flytning, og derigennem

fremtidige Bevaring, var Mandarinernes Mangel

paa Tiltro til mine gode Hensigter i Shensi.

Umuligt er det jo ikke, at de havde Ret i

deres Mistænksomhed. Først ved min anden

Ankomst til Sian-fu mente man, at det rette

Øjeblik var for Haanden. Selv om noget

saadant aldrig kunde være faldet mig ind,

saa var det jo muligt, at jeg ønskede at

forsøge at ombytte Originalen og den Kopi,

jeg havde ladet forfærdige af den. Og man

tog altsaa Forholdsregler, der kom Stenen,

og saaledes Videnskaben, tilgode.

2. Expeditionen

:

Da jeg — 19 Aar gammel — første

Gang kom til Kina i 1901, var Bokserop-

røret næppe kuet endnu, og Shanghai, hvor

jeg kom til at bo, saavel som de andre

Kystbyer, var fulde af Stormagternes Trop-

per. De kejserlige Dekreter udstedtes fra

Kinas gamle Hovedstad Sian-fu, hvorhen

Hoffet var flygtet fra Peking med Fare for

Liv og Lemmer. Tit og ofte tænkte jeg

paa at løbe bort fra min Gerning i Shang-

hai for at vove mig til Sian og derfra give

Verden Oplysninger om, hvad Hoffet tog

sig til; men der kom intet ud af Planerne.

Da jeg — adskillige Aar senere — i London

havde Lejlighed til at bruge en Del af min

Tid til Studier i British Museum, kom jeg

atter til at læse Beskrivelser af Sian-fu, hvor

den nu afdøde Enkekejserinde og hendes

ligeledes hedengangne Nevø, Kejseren, havde

levet i Landflygtighed ; og jeg læste ligeledes

igen om den gamle Nestorianersten, der skulde

findes deroppe i N.V. Kina.

I 1907 satte jeg mig saa i Bevægelse for

at skaffe de mange tusinde Kroner, som en

Expedition til Sian-fu fordrede, og — det

lykkedes. Jeg rejste fra London via Køben-

havn og New York til Peking, og den 2den

Maj 1907 forlod jeg Tientsin for i kinesisk

Husbaad og med Karavane at trænge frem

til Sian-fu — et Par tusinde Kilometer mod

Sydvest.

Jeg havde ingen hvide Mennesker med.

Derimod havde jeg af fast Personale en

Tolk, et stort Asen, der hed Fong, og en

Boy (Tjener), der hed Mazi hin Dovne.

Baad- og Karavanepersonalet varierede i An-

tal, ligefrem proportionalt med Vejenes Ufrem-

kommelighed og Dyrebestanden. Vi var

undertiden op imod tyve ialt.

Bortset fra Jernbaner og Dampskibe til-

bagelagde jeg i det indre Kina med Husbaad

og med Karavane over 2500 miles, hvilket

er lig Distancen fra Kobenhavn til Cairo

eller fra Liverpool over Atlanten til Halifax.

Det var lidt haardt nu og da; Vejene

var forfærdelige; F'øde var der ingenting af,

undtagen for Mulerne; Vandet var udrikke-

ligt, med mindre man ønskede Kolera; Heden

var tit 110 Grader Fahrenheit i Skyggen

;

Folkene var ofte opsætsige, da de var uvant

med at lystre; hele Expeditionen var nær

glippet ved Tolkens Træskhed; og endelig

havde jeg, takket være den store Bankkrise
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Den danske Nestorianerexpedition til Sian-fii

i Amerika og andetsteds, alvorlige Penge-

sorger. Saa det hele var naturligvis ikke

altid lige morsomt.

I en kort Artikel er det umuligt at gaa i

Detailler angaaende alle vore interessante Op-

levelser i det indre af et af Jordens ældste

Riger. Der var nok at se, og langt mere at

lære, end man kunde overkomme. Og jeg

havde jo min Specialopgave, omend dette

hverken var nævnt i mit Pas eller med Ord.

Den tredje Juni, efter en Maaneds ved-

holdende Rejse, kom vi til Shensi's Hoved-

For at gøre en meget, meget lang Historie

kort, vil jeg sige, at Stenen, tre Maaneder

efter at den var færdig, ankom til den nær-

meste Jernbanestation, Chengchow, — ca. 100

danske Mil mod Øst — , hvorfra den trans-

porteredes til Hankow og Shanghai, og der-

næst med Damper rundt om Asien og Eu-

ropa til New York, hvor den endnu er.

Da det jo vilde være trist, om et saadant

Forehavende i det indre Kina gik af uden

noget Attentat, kan jeg berolige Læseren

med, at jeg i Chengchow blev overfaldet og

stad, Sian-fu; og nogle Dage efter red jeg kun frelstes ved at min Solhjelm, og ikke

en skønne Morgen ud af Vestporten og fandt

uden Møje eller Fejlridt — som gennem en

Inspiration — det ærværdige Mindesmærke.

Mandarinerne maatte intet vide om mit Fore-

havende, idet jeg aldrig havde faaet Lov til

at duplicere Stenen; og jeg opsatte derfor

hemmeligt en Kontrakt med kinesiske Sten-

huggere om at skaffe en lignende Sten fra

de Aartusinder gamle Stenbrud, hvorfra Ori-

ginalen ogsaa stammede, og lave en tro Kopi

af Mindesmærket. For at forebygge enhver

mit Hoved, blev knust af det mod mig ret-

tede Slag. Jeg laa dog bevidstløs fire Uage

og fik et smukt Ar som Minde. Det var sik-

kert de Shensi-Mandariners højeste Ønske,

at jeg skulde omkomme, for i saa Fald

kunde de jo skaffe Stenen af Vejen og und-

gaa den Næse, som de sikkert fik formedelst

deres Mangel paa Aarvaagenhed. Men na-

turligvis, hvem der satte Attentatet i Scene,

tør jeg ikke sige med Vished.

Til Slut skal jeg blot tilføje en hjertelig

Polemik, skal jeg her indskyde, at Stenens Tak til de faa Mænd, der herhjemme har

Nøjagtighed i alle Maader — bortset fra min

egen nøje Undersøgelse — er skriftligt ga-

ranteret af een af de største nulevende Si-

nologer, Prof. Dr. Hirth i New York, som

har undersøgt Kopien, der nu staar som

et Laan i et New Yorker Museum, Bogstav

for Bogstav, Linie for Linie.

Efter at Kontrakten var underskreven,

interesseret sig for Nestorianerstenen og den

afsluttede Expedition. Jeg ønsker særlig at

nævne Prof. Dr. Vilh. Thomsen i hans Egen-

skab af Præsident for den for to Aar siden

afholdte Orientalistcongres, hvor jeg var ude

af Stand til at modtage Professorens Ind-

bydelse om at holde Foredrag, og Prof.

Olufsen af det kgl. geografiske Selskab, hvis

rejste jeg bort fra Sian-fu til sydligere Egne; Indbydelse til at tale jeg ligeledes endnu ikke

og jeg kom først tilbage, da jeg tre Maa- har kunnet efterkomme. Jeg haaber dog

neder senere havde faaet Oplysninger fra sikkert med Tiden at kunne indfri mine

min Tolk om, at Kopien var færdig. Nu Løfter om danske Foredrag om det ene-

underrettede jeg Mandarinerne i Sian-fu offi- staaende nestorianske Mindesmærke, der rej-

cielt om det færdige Værk, og saa maatte stes, da vi i Danmark endnu ikke engang

de jo gøre gode Miner til slet Spil. kendte Kristendommen af Navn.
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Reien =^

som Lægeiglen, o. s. v. Men skulde Navnet

Hestereje have en lignende forringende Betyd-

ning, da er det ganske med Urette, tlii He-

stereien er velsmagende.

Den brede Hob har saa mange Taabelig-

heder for: Den vil ikke spise ufarvet Smør,

vilde det ikke engang paa en Tid, da den

Farve, der benyttedes, ofte var tillavet paa

en Maade, der maatte støde den æsthetiske

Sans; Mængden sætter Pris paa farvede

Pølser, farvede Agurker o. s. v., o. s. v.,

snart sagt i en Uendelighed, og den vil

ikke spise Hestereier, fordi de ikke bliver

røde, naar de bliver kogt. Saa haardt skal

Hestereien straffes for denne Særegenhed, at

den maa finde sig i at blive kaldt skadelig,

ja endog giftig. Lad os tale saa sagte om

Skadeligheden; — naar man skriver om

Hummer og Reier, er det i og for sig ikke

til Gavn for den menneskelige Fordøielses-

evne; som Spise betragtet er den Slags Dyr

vistnok nærmere ved det rent og skært Kuli-

nariske, det Gastronomiske eller hvad man

nu vil sige, noget gavnligt Arbejde byder

den sikkert ikke Constitutionen. Vil man

byde sin Mave Reier, bør man ikke gaa af

Veien for Hestereierne; de smager fuldt saa

godt som de andre, og de findes i en saa-

dan Mængde, at de godt kan gøres til Gen-

stand for Fangst. Jeg har set dem falbudt

engang i København, men jeg gad vide, om

det blev ved andet end dette ene Forsøg.

Derimod falbyder man i de senere Aar en

tredie Reieart, en vældig stor Kammerat,

som vistnok herhjemme i Regelen kaldes

éen norske Reie. Zoologerne kalder den

Pandalus borealis, Hestereien kalder de

Crangon vulgaris, og den almindelige Spise-

reie Palæmon Fabricii. Derme nordiske eller

norske Reie er bleven Handelsvare, siden det

^f Doctorerne Johan Hjort og C. G. Joh.

Petersen er bleven paavist, at den i store

Mængder findes udenfor Kristiania Fjord i

det derværende dybe Vand (den er en Dyb-

vandsreie i Modsætning til Hestereien og vor
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sædvanlige Reie) ; men den er ikke meget

værd som Delikatesse, og har derfor vistnok

allerede tabt betydeligt Terrain i de faa Aar,

den har været paa Markedet her.

Fiskeren lever et droit Liv, forsaavidt der

stilles store Krav til hans Legemskraft, hans

Sansers Skarphed, hans Mod og Udholden-

hed og hans Evne til at taale Kulde og

Væde; men netop dette gør hans Liv saa

tiltalende, thi det er ikke den magelige Til-

værelse, der giver Kolorit og Fylde, ikke

den lette Adgang til Livets Goder, der giver

dem Værdi. Motorbaaden har taget en Del

af Slidet fra Fiskerens Arme; — hvor han

forhen ikke skulde kunne klage over, at han

manglede Varme og Motion, der kan han

nu komme til at sidde og blive stiv af

Kulde, fordi Motoren gør det Arbeide, der

ellers stillede saa store Fordringer til hans

Muskelkraft. Men det er ikke Reiefiskeriet,

der hører til de anstrengende Slags, thi der

skal ikke holdes ud de lange Veie, Rusen

sættes nær ved Land, og med Gliben kom-

mer man selvsagt ikke langt ud. Heller ikke

er Aarstiden kold og barsk, naar Reie-

fiskeriet florerer, men alligevel: Let Arbeide

bliver Fiskerens Dont aldrig, men det rum-

mer mange Situationer, der, trods Slidet,

gør Tanken let: Livet ude paa de store

Vidder er man som oftest dog mere i det

Fri end Landmanden er det — Livet ved

Havet giver i særlig Grad Stof til Efter-

tanke og til Grublen og byder ofte Fanta-

sien Nok at bestille der, hvor den naturlige

Løsning paa et Spørgsmaal synes vanskelig.

Her har Fiskeren Sit, som Jægeren har Sit.

Det hænder, at den Mand, der i Aarevis

har røgtet sine Garn og saa at sige paa

Forhaand har kunnet vente sig, hvad der

var i dem, en skønne Dag har fanget et

Dyr, han ikke kender, et, der ved sin Sæl-

somhed tvinger ham til at gøre et Spørgs-

maal, som han ikke faar tilfredsstillende

Svar paa, og saa svarer hans Fantasi ham.

Det hænder, at Fiskeren i sit Net faar en
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Reien

Torsk med et underligt, deformt Hoved, og

saa mener han, at det er en Torskenes

Konge, han har fanget.

Jeg husker en saadan Konge, et mægtigt

Dyr, og den Høitidelighed, hvormed Defor-

miteten blev demonstreret for os, da Fiske-

ren havde bragt os Torsken ind i Stuen.

Naar han staar overfor et saadant Fæno-

men, kæder de sig sammen hos ham alle de

sælsomme Tanker, han har gjort sig, naar

han i ensomme Timer har ligget ude paa

Havet med den uudgrundelige Himmel over

sig og den lige saa uudgrundelige Bund,

useet som den er, men sikkert nok tilstede

dernede alligevel dybt under sig, og saa er

det, at han tænker sig Stimerne som Afspej-

linger af de Samfund, der kendes inde fra

Landjorden : Naar Bierne har en Dronning,

naar Vildgæssene har En, der viser Vei, idet

Flugten gaar hen over Landene, hvorfor

skulde saa Havets Dyr ikke have Individer

med lignende Rang!

At Reien vandrer, det ved Fiskeren, og

hvorfor skulde de store Flokke ikke have

en Anfører?

Det har de ogsaa, svares der. De har en

Konge, stærkt særpræget i Dragt og Skikkelse,

og ham følger de. Har noget Menneskeøie da

set ham? Ja, en sjelden Gang hænder det, at

han kommer med i den øvrige Fangst, og

han falder da strax i Øinene. En alminde-

lig Reie, ihvad Størrelse den end har, har

klare og gennemsigtige Muskler; et brunt

Farvelag tegner smukt et prikket Mønster

hen over den, og den ene Reie ser ud som

den anden. Men saa er det, at det kan

hænde, at Kongen er kommen med iblandt

sine fangne Folk, og han er ikke til at tage

feil af: Han er slet ikke klar som de Andre,

men ganske uigennemsigtig og hvidgraa.

Han bringer med sig et Pust fra det Ukendte,

en Poesiens Løftning, en Tankens Flugt

bort fra det daglige Slid; og skulde en Vi-

denskabsmand en Dag komme med en nøg-

tern, en prosaisk, en strengt logisk Forkla-

ring af Fænomenet og dertil knytte nogle

Bemærkninger, ifølge hvilke man maa be-

negte Existensen af en Anfører og Konge,

vil de Fleste regne hans Forklaring for god

nok; men der vil ogsaa være En og Anden,

der vil ryste paa Hovedet og i sit stille

Sind vil ynke den, der tror, at en Viden-

skabsmand ved Hjælp af sine Tankeexperi-

menter, sin Dissekerkniv og sit Mikroskop

kan fratage Reiernes Konge den Glans, der

fra gammel Tid har fulgt ham.

OVERSIGTSTABEL

over del omtrentlige Forhold mellem Reiens

Længde og dens Alder.

1 Dag gammel (Juni) 3 mm
1 Maaned gammel (Juli) 12 mm
2 Maaneder 27 mm
3 — 33 mm

1

1

— (Mai næste Aar) 39 mm
12 — (Juni — — ) 45 mm
Maximallængden for Reier, der er et Par

Aar gamle, er i Reglen omkring ved. . . 60 mm
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Professor Troels-Lund. Efter Maleri af Knud Larsen.

TROELS-LUND
Af Dr. phil. JOHS. LiNDBÆK.

FOR 70 Aar siden fødtes to af vore

ejendommeligste og betydeligste Hi-

storikere, Troels-Lund og A. D. Jørgensen.

Begge var de meget forskellige fra den

almindelige Type af vore Historikere, hos

hvem — Ældre som Yngre — det solide

og vederhæftige er det mest fremtræ-

dende. Der lader sig ogsaa, trods alle

Forskelligheder i Temperament — Em-

bedsmanden, Organisatoren, Politikeren,

Føreren A. D. Jørgensen paa den ene

Side, overfor den stille og ensomme
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Troels-Lund

Troels-Lund, for hvem Døgnets Strid

havde saare liden Interesse, og som

aldrig blev færdig med sin egen Selv-

udvikling — paavise mange Ligheds-

punkter imellem dem. Begge elskede de

at fremsætte nye Sjmsmaader, ofte ejen-

dommelige til det Barokke, Synsmaader,

der kunde ægge til Modsigelse og ofte

blev omstyrtede, men altid virkede frugt-

bringende for Samtiden. Ingen af dem
gik den sædvanlige Embedsbane, og

begge havde længe \^anskeligheder med
at blive anerkendte som Medlemmer af

Historikernes Kreds. Til Gengæld fik de

en Læsekreds i det store Folk som ingen

anden; Troels-Lunds Hovedværk er

solgt i et meget stort Antal Exemplarer

og nu nylig udkommet i 3die Udgave.

Det hang sammen med, at de begge var

Kunstnere lige saa meget som Viden-

skabsmænd, begge har beriget og for-

ædlet vort Sprog. Mest bevidst Kunstner

er dog Troels-Lund. Han vedkender sig

belv, at der maa en Kunstnerhaand til

for at blande Fortidens Farver saaledes,

at de danner et Billede.

Det var først sent, at Troels-Lund

blev klar over sit Kald som Historiker.

Efter at være bleven Student (1858)

svingede han en Tid mellem forskellige

Paavirkninger, fra sin Slægtning Søren

Kierkegaards Skrifter — han skrev senere

(1871) en Doktordisputats om Sokrates—

,

fra sine Ungdomsvenner Georg Brandes,

Julius Lange og Vilhelm Thomsen. Han
tog endelig teologisk Embedsexamen

(1866) og udgav et skønlitterært Arbejde,

men ingen af disse Veje førte videre.

Faa Aar senere (1870) blev han ansat

som Stipendiat i Gehejmearchivet og

gjorde Bekendtskab med de store histo-

riske Skatte, som dette rummede
;
gennem

N. Jacobsen lærte han, hvor rigt et Stof

for Kulturhistorien Adelsbrevene inde-

holdt. Fra den Tid blev han historisk

Forfatter og næsten alene det. Stillingen

i Gehejmearchivet opgav han efter faa

Aars Forløb. I over 25 Aar var han

Lærer ved Officersskolen, en udmærket

Lærer, hvis fine Ironi og stille Satire af-

tvang Eleverne Respekt. 1897 blev han

endelig Ordenshistoriograf, et Embede,

der maaske kunde give en Del at gere

nærmest efter Systemskiftet, men maa
have været let at overkomme under

Ministeriet Zahle. Uden mange Embeds-

pligter og økonomisk uafhængig har

Troels-Lund helt kunnet ofre sig for

Historien.

Grunden til, at han blev Historiker,

var dog ikke alene Ansættelsen i Ge-

hejmearchivet. „Da jeg, nedslagen over

mit Fædrelands Ulykke, mistvivlende om,

hvorledes jeg skulde kunne bidrage ogsaa

min Skærv til at rejse det efter dets Fald,

grublede over min literære Livsopgave,

blev det mig klart, at der ved Synet

just af det dagligdags maatte kunne

vækkes en Flok af Minder, der kunde

gyde paa engang Glemsel og Kraft i de

trætte Sind . . . Ligesom man efter Krigen

udvidede det Jordsmon, der var Danmark
levnet, og vandt ny Jord ved at beplante

Hederne, saaledes var det mit Haab, at

Udførelsen af min Plan skulde ikke blot

udvikle og styrke Folkebevidstheden, men
tjene til Indvinding af nyt Land for Hi-

storien til Ære for mit Fædreland".

Troels-Lunds Virksomhed maa altsaa

ses i Sammenhæng med hele det store

Arbejde, der blev udført efter 1864. Vi

véd jo, at der ikke er mange Perioder i

vor Historie, der i saa Henseende kan

staa Maal med Christian IX's Tid. Og
som Dalgas opdyrkede Heden, som

Tietgen vandt vor Handel tilbage fra

Hamburgernes Herredømme, saaledes har

den historiske Videnskab indvundet nyt

Land. Troels-Lund valgte med heldigt

Blik Brydningstiden i 16. Aarh., den Tid,
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da Verdensblikket udvides ved Opdagel-

serne, da Afkasteisen af Pavernes Herre-

dømme gør Sindene friere, medens der

dog endnu er saa meget hæmmende og

kuende tilbage af Fortidens aandelige

Magter. Det er den sidste af vore hi-

storiske Perioder, der har nogen virkelig

Storhed, den første, hvor Kilderne er saa

rige, at de tillader en fyldig Skildring.

Men rig, som denne Periode er, baade

paa Personer og Begivenheder, kunde

den tages paa flere Maader. Man kunde

have skildret Reformationens Indflydelse,

politisk, religiøst, socialt. Man kunde

have søgt at bestemme nogen af de

mange interessante Personer i Tiden.

Hvilken Opgave er f. Ex. ikke Frederik

II og hans Tid, og hvor taknemlig vilde

den ikke være? Troels-Lund kunde med

andre Ord have skrevet det 16. Aarh.'s

politiske Historie. Paa nogle Punkter

har han virkelig ogsaa gjort det. Fraset

et Par kritiske Bidrag i 70erne har han

givet en livfuld Skildring af Sørøveren

Mogens Heinesen. Han har belyst den

store Betydning, som Peder Oxe havde

for dansk Finansstyrelse, og for faa Aar

siden vendte han tilbage til en nærmere

Karakteristik af denne mærkelige Mand.

Han frembragte da ogsaa en Bog, der

staar højt som Kunstværk og er bleven

læst i vide Kredse. Men hans Lyst til

at faa et Helhedsbillede førte ham her i

nogen Grad paa Afveje. Kilderne er saa

mangelfulde, vort Kendskab til Peder

Oxe saa hullet, at Forstaaelsen paa væ-

sentlige Punkter glipper. Troels- Lund har

for meget udfyldt Hullerne ved Gisning,

men den Fortjeneste kan man ikke nægte

ham, at han egentlig forst lærte os, hvor

betydelig en Mand Peder Oxe var. En-

delig gav han en dygtig Fremstilling af

de bevægede Aar under Christian IV's

Formynderregering.

Dog kom det politiske til at træde helt

i Baggrunden i det store Værk, der sær-

lig vil komme til at bære Troels-Lunds

Navn gennem Tiderne „Dagligt Liv i

Norden i 16. Aarh." Og det var ikke

noget Tilfælde.

Hvorledes Troels-Lund selv ser paa

dette sit Hovedværk, fremtraadte klart i

en Polemik, han for en Del Aar siden

(1894) førte med en af sine haardeste

Kritikere, D. Schiifer. Schåfer er en ud-

mærket Kender af dansk Historie, har

selv givet en dygtig Fremstilling af en

Del af den. Men han hører til de preus-

siske Historikere, for hvem Statstanken

er ét og alt. „Historie er Fortidens Po-

litik, Politik er Nutidens Historie", kunde

han have sagt. I Statens Vorden, Væxt
og Betingelser ser han den eneste vær-

dige Genstand for Historieskrivningen.

Kirke-, Litteratur- og Kunsthistorie er

brugelige Hjælpevidenskaber, men heller

ikke mere; Betydningen af en aandelig

Foreteelse maa ses i dens Forhold til

Staten. Det daglige Livs Former har

ingen synderlig historisk Interesse, det

er kun „de lavere Fornødenheder, der

har hjemme i det menneskelige Væsens

dyriske Del". De Folk, der hovedsagelig

lader deres historiske Interesse gaa ud

paa det daglige Liv, betragter Schåfer

derfor som dekadente, udlevede, og som
et Tegn paa F'orfald hos det danske Folk

saa' han netop Troels-Lunds Bog.

I et fortræffeligt lille Modskrift vær-

gede Troels-Lund for sig og sit Værk.

Han benægtede, at Staternes Vækst be-

tegnede etisk Fremgang; tværtimod,

naar Preussen havde været med til at

dele Polen, naar det havde taget Hertug-

dømmerne, var det sket paa en ganske

raa og umoralsk Maade. Han angreb

den hellige Statsidé endnu stærkere.

Grækernes Kulturværdi ligger et helt

andet Sted end i deres forvirrede Politik,

„Goethes Betydning ligger ikke i, at han

703



Troels-Lund

var Gehejmeraad". Staten er ofte det

hæmmende i Kulturen; „\e den Kends-

gerning eller Tanke, hvori Staten har

faaet for fast et Tag". Han minder her

næsten om Krapotkin.

Troels-Lund maa derfor angribe den

politiske Historie; „hvis den ikke er an-

det end Staternes indbyrdes Kamp om
Magt, saa var dens bugtede Blodstribe

knap værd at følge gennem Tiderne". —
Men modsat den gaar en Strøm af sta-

digt Fremskridt; „den virkelige Udvik-

ling, de enkelte Individers, Slægternes,

Folkeaandernes, det er Lysstriben i Men-

neskets Historie". De store Fremskridt

i vor Tid paa alle materielle Omraader

er meget mere værd end nogle Konge-

rækker og Aarstal, „jeg afstaar gærne et

rundeligt Antal Kurfyrster for Kendskaben

til Tændstikkerne". I den politiske Histo-

rie gælder det „den enes Sejr, den an-

dens Nederlag", men i Kulturhistorien er

Glæden fælles, thi „Fremskridtet er alles,

Tabet ingens".

Naar Troels-Lund saaledes opstiller

politisk Historie og Kulturhistorie som

absoluts Modsætninger, er der ikke Tvivl

om, at han er inde paa et Fejls^m. Der

er i Virkeligheden ingen skarp Forskel

paa de to Videnskaber. De politiske

Institutioners Udviklmg gennem Tiderne,

Forholdet mellem Samfundsklasserne, det

hører ikke alene med i Kulturhistorien,

men bør udgøre dens Centrum. Uden
Kendskab dertil bliver meget i det dag-

lige Liv uforstaaeligt.

Tiden har imidlertid givet Troels-Lund

— trods al hans Ensidighed — Ret over-

for Schafer. I stigende Grad har Studiet

kastet sig netop over Resterne fra For-

tidens daglige Liv, Man indsamler til

Folkemusæer vore Forfædres Brugsgen-

stande, selv deres Huse, man søger at

forklare sig Grundene til gammel Tro

og Overtro, Sæder og Skikke, man ind-

samler Folkeviser og Æventyr. Hele

den folkloristiske Videnskabs Udvikling

er Bevis nok for, at Troels-Lund har

sejret. Hvad den arkæologiske Viden-

skab har udført overfor Forhistorien, den

klassiske Filologi for den græsk-romerske

Oldtid, det søger man nu at gennem-

føre for hele Fortiden, at vække den

til Live.

Ingen har formaaet at gøre det i den

Grad som Troels-Lund; hos ham bliver

selv de livløse Ting levende. Læs f. Ex.

om, hvorledes Oldtidens store aabne Hal

med sit Arnested deler sig, udvider sig,

hvorledes Arnestedet dækkes til, til man
gennem mange Trin naar til vor Lejlig-

hed og vor Kakkelovn. Eller om, hvor-

ledes Klædedragten omformes efter Kra-

vene og Idealerne, saa man fra Oldtidens

enkle Klædedragt, der svarede saa godt

til Legemet, kommer saa vidt i Unatur,

at alle Legemsformer dækkes — se Bil-

ledet af Dronning Elisabeth. Og endnu

mere levende bliver Fortidens Fester og

Skikke. Troels -Lund nøjes aldrig med
en enkelt Skildring, men søger en For-

klaring, der gaar tilbage til Oldtiden og

fremad til vore Tider. Først derved er

det, vi ret forstaar, at Forfædrene er

Kød af vort Kød og Blod af vort Blod.

Det store Værk i 14 Bind strækker

sig over Geografi og Historie, Litteratur-,

Kunst- og Kirkehistorie, Sproghistorie og

meget mere. Det viser helt igennem en

omfattende Læsning og en mærkelig

Ævne til at drage Helhedsslutninger ud

af Enkeltheder. Men naturligvis, Æmnet
har været for omfattende til, at en enkelt

Mand kunde magte det. Der kan være

Fejl i Enkelthederne, urigtige Opfattelser

ogsaa i vigtige Spørgsmaal; det kan

spores paa flere Punkter, at Forfatteren

ikke har foretaget de fornødne Rettelser

i Værkets tredje Udgave. Disse Ind-

vendinger formindsker dog ikke dets
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grundlæggende Betydning, heller ikke den

Folkeopdragelse, som det har øvet.

Man bevæger sig igennem hele For-

tidens Liv. Begynder med Lande og

Folk, rejser gennem de tre nordiske

Riger, træder derpaa ind i Bøndernes og

Borgernes Huse og Adelens Borge, uhyg-

gelige og ubekvemme trods den Pragt,

der udfoldes i dem. Ser paa Tidens

Klædedragt, der i sine stadig skiftende

Moder er som et Billede paa dens Uro

og Mangel paa Ligevægt, deltager i dens

overdaadige Maaltider og i dens Fester.

Renæssancens Livsglæde har saa ofte sit

Modstykke i Frygten for Døden og for

Djævelens Magt; det er som Fjenden,

der truer udenfor Murene, som Kloaken,

der gaber under Festsalen. — Man følger

Samtiden fra Fødsel og Daab, gennem

Trolovelse og Bryllup og lige til Døden.

Troels-Lunds Stil er rig og skiftende

som Æmnet, impressionistisk, som naar

han næsten alt for levende skildrer os

Lugten i Samtidens Boliger, humoristisk

eller patetisk, altid livfuld.

Dybest og ejendommeligst af hele

Værket er Bogen om Livsbelysning. Det

er i Virkeligheden en Skildring af Livs-

synet gennem hele Verdenshistorien. Fra

de ældste Tider, der giver „Elementerne":

Treenighedslæren kommer fra Ægypten,

Stjærnetydningen fra Babylon, Djævletroen

fra Persien. Den græsk-romerske Oldtid

formaar ikke at ryste disse Indflydelser

af sig, Jesus heller ikke, og Jesu Lære

bliver senere til Læren om Jesus. Troen

bliver det ene afgørende i den katolske

Kirke, der lukker Menneskene inde i sin

mørke Stue, indtil saa Renæssancen be-

gynder at skaffe Lys og sprænge Baan-

dene. Sprængningen sker først endelig

med Giordano Bruno, men Rester af det

gamle findes endnu.

Intet Værk af Troels-Lund har vakt

saa megen Opsigt eller er trængt saa

dybt ned. Og i intet fremtræder hans

Stil saa stærkt og ejendommeligt som
her. Tankerne tvinges ikke ind paa os,

de glider frem for vort øre, vi aner ikke

selv, hvilken Tankefylde vi bliver berigede

med, fordi Ordene, Sætningerne udfolder

sig saa skønt, at vore Forestillinger bæ-

res afsted med dem. Vi behøver ikke

at anstrænge os for at komme til hans

Idéer, de kommer selv til os, i besnæ-

rende Dragt, saa let fattelige, baade fordi

det er grebet almenmenneskeligt an, og

paa Grund af Ordenes Kunst. Men hvad

der gør Troels-Lunds Fremstilling saa

forunderlig fortrolig for os, er først og

fremmest, at den klinger som levende

Tale i vore øren. Og det, skønt de

skrevne Ord vel sjældent er sat sammen
med saadan kræsen Omhu som her.

Det rige Menneske, som staar bag, den

stærkt levende Aand, har givet disse

fuldkomne Sætninger deres livfulde Ynde.

Han taler hyggelig og fortrolig til os om
„denne Pjalt Jord", han glider strængere

og alvorligere over i Foredraget om Ver-

dens Uendelighed, han bliver mild som
en Alfader, hvor han rejser den nye

Uendelighedens Gud, i Kærlighedens

Navn, paa de gamle Gudsforestillingers

Ruiner, og Stemmen dæmper sig, hvor

Medlidenheden overfor Næsten og Verdens

Smerte faar sit skønne Udtryk. De
simple Tanker, som for mange var re-

volutionære, bliver saa selvfølgelig sat

frem, saa beskedent, saa lidet agitatorisk,

af en, som selv har gjort sig fortrolig

med det enkelte Menneskes uendelige

Lidenhed og Menneskeaandens fremad-

skridende Udvikling til stadig større

Fuldkommenhed.

Paa Troels-Lunds 70 Aars Fødselsdag

den 5. Sept. kommer der Tak fra mange.

Og for ham selv det Ønske, som A. D.

Jøigensen har udtrykt ved „at sidde ved

Sokrates' Fødder og ældes".
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TERSLØSEGAARDEN
Af Erick Struckmann.

Naar man ser ud over, hvad der i det

forrige Aarhundrede her i vort Land

er ødelagt eller vanrøgtet af god gammel

dansk Arkitektur, saa er det et næsten

uhyggeligt Hærværk, der har fundet Sted

saavel i By som paa Land.

Blandt vore mange smukke gamle Herre-

sæder, som har maattet bukke under, er og-

saa „Tersløsegaarden" , Ludvig Holbergs

gamle Baroni, I sidste Øjeblik opdagedes

det, at denne historiske Gaard bogstavelig

talt laa paa sit Dødsleje, lemlæstet og mis-

handlet, og selve den smukke gamle Hoved-

bygning i det yderste Forfald. —
Tersløsegaardens Historie er lang og ær-

værdig, den gaar helt tilbage til det 13.

Aarhundrede, da Esbern Snares Datter ejede

den, senere ejede Familien Grubbe, derefter

Rigsadmiral Bjelke og andre gamle danske

Slægter den, indtil den 1745 købtes af Lud-

vig Holberg, og allerede 1747 oprettedes

„Baroniet Holberg", og Sorø Akademi ind-

sattes som Arving, — Dette Gods, som var

Holbergs kæreste Opholdssted, og som han

stadig øgede og forbedrede, indtil dets Hart-

korn beløb sig til intet mindre end ioo6

Tdr., skænkede han som Gave til Sorø Aka-

demi blot under den beskedne Betingelse, at

det aldrig maatte splittes og afhændes. —
Det hedder herom tydeligt i hans Erektions-

patent, i hvilket „erigeres og ophøjes de

adelige Sædegaarde Tersløse og Brorup med

underliggende Bøndergods, Tiender, Rettig-

heder og Herligheder med alle dessen Tilbe-

hør og hvad dertil nu ligger og med Rette

ligge bør, under Navn af l-'riherskabet Hol-

berg, hvilkel Navn det herefter have oar stedse

beholde skal! — at Friherskabet Holberg af
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bemeldte Friherre Ludvig Holberg hans Livs-

tid med alle friherrelige Prærogativer, Immu-

niteter, Herligheder og Friheder skal besid-

des og det fra dette vort Erektionspatents

Dato af. Men efter hans dødelige Afgang

og ikke før skal dette Friherskab Holberg

uskiftet og n-delt, u-pantsat og u-afhandet,

intet undtagen, aldeles vare henfalden til vores

ridderlige Akademi i Sorø til (evindeligt Ejen-

dom, dog skal det til i saa Tilfælde alle Tider

have og beholde det Navn af Friherskabet

Holberg". Ved et senere Testament af 20.

Januar 1748 gav Holberg yderligere til Sorø

Akademi sit „øvrige Landgods, som ey er

indbefattet under Baroniet, nemlig Orebo,

item de Gaarde, som jeg eyer udi de næst

hosliggende Byer, Wandløse, Eskildstrup,

Tjørntved og Wedde". —
Det ses tydeligt nok heraf, at han har

ønsket dette sit store og skønne Gods vær-

net mod enhver Ruin eller Splittelse, han

skænker denne store Gave blot under den

ene beskedne Betingelse, at denne hans kære

Ejendom aldrig maa afhændes, men blive et

evindeligt Eje under hans Navn! — Han har

heller ikke forsømt alle juridiske Formaliteter,

ja han faar endog sin Konges Haand og

Segl — men alt forgæves.

Allerede i Begyndelsen af forrige Aarhun-

drede begynder Akademiet at udstykke Jor-

derne — lidt efter lidt sælges Tersløse-Ho-

vedgaardens Jorder, ja selv Avlsbygningen,

og i 1861 sættes endog selve den gamle

Hovedbygning, Holbergs saa kære Opholds-

sted, til Auktion!

Hvad her er sket, lyder jo næsten utroligt.

-

— En af vort Lands største Sønner skæn

ker ikke alene sit Land Glandsen af sit

Holbergs Arbejdsværelse.
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Det gamle middelalderlige Murværk i Kælderen under Terslesegaarden. — Julie Laurberg & Co. fot.

Xavn og sin stærke og sunde Kunst, men

testamenterer det endog en saa stor Jorde-

godsgave, som sikkert er uden Sidestykke

i vort Lands Historie.

Heldigvis var der en behjærtet gammel

Soraner, afd. Kammerherre Griiner, der paa

den omtalte Auktion i 1861 fik kobt Gaar-

den og sammen med 3 andre Soranere fik

oprettet det saakaldte „Holbergske Enke-

sæde" — men efter Kammerherre Griiners

Død forfaldt Gaarden atter mere og mere,

indtil i 1903 en Kreds af danske Kunstnere

i Forening med „Soransk Samfund" hen-

vendte sig til Regeringen for at redde de

beskedne Rester af „Friherskabet Holberg",

nemlig selve Holbergs gamle Hovedgaard og

Sommerbolig. Regeringen ønskede først at

se, om der var Folkestemning for Sagen

;

saa indbød man da til en National-Indsam-

ling, der indbragte saa meget, at man fik

købt Gaarden, og Staten traadte saa hjæl-

pende til med 10,000 Kr., men Restavre-

ringen var et stort og kostbart Arbejde. Det

har nu staaet paa i 4 Aar under kyndig og

opofrende Ledelse af Prof. Martin Nyrop.

Det er nu ført saa vidt frem, at et Besøg

paa den gamle Holberg-Gaard er i høj Grad

lønnende ; man vil her se et ualmindelig

smukt Restavrerings-Arbejde, og da der

endnu staar et Stykke af Restavreringen til-

bage, vil man have god Lejlighed til at se,

hvor nær Gaarden var sin Ruin. —
Tersløsegaarden er en stilfuld Gaard fra

det 17. — 18. Aarhundrede, men i Kælder-

højden ser man endnu den gamle middel-

alderlige Gaard med sine svære Mure og
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smaa tilgitrede Vinduer, hele den øvrige Del

af Tersløsegaarden er af megen malerisk

Virkning med sine smukt fordelte Vinduer i

de hvide Murflader, de høje røde Tage og

de pragtfulde gamle Linde.

Inde i den trefløjede Gaard findes Hoved-

indgangen, hvorfra man kommer ind i For-

stuen med Murstensgulvet ; her er der nu

ophængt Kort, hvorpaa man kan overse al

den Jord-Rigdom, Holberg i sin Tid skæn-

Hovedindgangsdøren.
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Forstuen.

kede Akademiet. — Fra Forstuen kommer man

ind i Havesalen, hvor del oprindelige gamle

Bjælkeloft igen er kommen til Ære og lige-

saa i Holbergs Arbejdsværelse. Disse Væ-

relser er saa vidt muligt ført tilbage til deres

oprindelige Stil, og har man tidligere set de

samme Rum i Forfald og Ødelæggelse, saa

føler man dobbelt Glæde over den stemnings-

fulde Skønhed, disse Værelser nu rummer.

— De fleste af vore Musæer og mange

Julie Laurber^ & Co. fot

private har skænket

tidssvarende Møb-

ler — og til næste

Aar haaber man at

faa et tredje Minde-

Værelse færdigt; det

skulde indeholde

alle hans Værker

alle Udgaver, Sam-

tidens og Eftertidens

Billeder forestillen-

de ham selv eller

illustrerende hans

Komedier ; der er

allerede indløbet ad-

skillige værdifulde

Gaver og man haa-

ber paa flere. —
Men tilbage staar

som sagt endnu et

helt Hjørne af Gaar-

den at restavrere,

og Haven trænger

ogsaa til en lægende

og ordnende Haand.

Havearkitekt Glæsel

udarbejder for Ti-

den Planerne dertil

;

de fleste af alle

Havens store Træer

staar endnu fra Hol-

bergs Tid. Ved yderligere Hjælp fra Staten haa-

ber man saaledes efterhaanden at naa Maa-

let: Tersløsegaarden skal staa som det Mo-

nument over Ludvig Holberg, som han selv

udtrykkelig har ønsket den skulde være!

Hele Friherskabet Holberg vil jo aldrig

blive samlet igen, men hans smukke gamle

Hovedgaard er det vor Pligt at værne om.

— Efter at et helt Aarhundrede har glemt

denne selvfølgelige Pligt!

^WS^^gM?
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SFÆRERNES MELODI
Af A. H. V. Kohl.

TILSLUT skruede Fran^ois Bravier med

megen Omhu igen Messing-Dækslet paa

den lange, tenformede Benzinbeholder.

„(^a-y-est!" — meldte han derefter sig selv,

med endnu et grundigt Fagmandsblik hen

over den diminutive, ottecylindrede Kolownew-

Motor og samtidig tørrende sine Fingre i

den Twistklynge, han altid havde siddende

i venstre Ærme af den blaa Lærredsjakke —
„men det er vel forresten ogsaa snart paa

høje Tid !

Ja, Død og Salighed : den er fem Minut-

ter i!"

Han gabede omstændeligt og med mange

Armvridninger, krøb derpaa behændigt frem-

ad igennem det komplicerede Netværk af

smækre, rødtlakerede Aluminiums-Stænger,

der dels bar Flyverens Platform og agter-

ude de tvende Luftskruer og dels endte i de

tre smaa Mahognitræs Styrings-Hjulgreb —
svang sig i et Sæt ud over Kanten af

Siddepladsens forskydelige Fodstykke og

stod nu i Halvlyset nede paa Hangarens Asfalt.

Umiddelbart oven over hans Hovede hang

det mægtige Monoplan med sine spilede

Vinger, sagteligt sitrende i de fire over-

ordentlig lange Staaltrosscr, hvori det var

ophængt; ligesom svævende vægtløst i Luf-

ten bredte det, ud over Hallens Gulv og op

ad dens Vægge, sin Skygge som af en

gigantisk Fugl i Flugt. Igennem den for-

reste Bæreflades grofttraadede
,

gummerede

Ravndug skinnede de to Buelamper højt

deroppe i Loftskuplen. Fra Havens Dunkelhed,

der lukkede løseligt, som en luftig Portiere

for den aabne Sydgavl, kom Nattevindens

hede og søde Brising listende herind, næsten

svimlende fyldt af Jasminers og Violers

Lugt.

Det forekom ham i det samme, at han

hørte Gruset knase under raske Skridt der-

ude.

Han løb da frem og drejede Indgangtns

Lyskontakter op. Det gullige Skær flød i

et Nu langt ud over Stiens Krumninger og

over de vidtstrakte Plæners tætte Græs.

Dybest ude, i Baggrundens intensere Mørke

skimtedes med eet Kratværkets store, hvide

Blomsterklaser.

Fyrst Wrasow Kolownew og hans Led-

sagerinde kom tilsyne.

„Alt parat, Eksellence!" — rapporterede

Fran^ois, strygende Huen af sig for Damen.

Fyrsten nikkede —

:

„Tak, Bravier, det er godt!

Vær saa venlig at sætte en Stige op der-

inde. Vi er to!" — og imens Mekanikeren

gjorde omkring og forsvandt ind i Rummets

Skygge, vendte Wrasow sig paany om imod

Narna, gribende hendes venstre Haand —

:

„Ja, du havde naturligvis Ret, Narinka

Alexandrowna! Hør nu: er det ikke be-

synderligt, at altsaa ogsaa en Ingeniør kan

gribes af de ubegribelige Ting — af Jordens

og Planternes Aandedræt i en Sommernat!

Aldrig før havde jeg tænkt mig det muligt,

at sligt skulde kunne ske for mig!

Narinka: nu forstaar jeg slet ikke, hvor-

for jeg ikke selv forlængst har kunnet finde

paa at foreslaa dig denne Tur! Hvor det

vil blive vidunderligt at glide afsted i de

bløde Kurver deroppe, byrdeløs, træthedsløs,

i den gennemsigtige Luft af Nat . . . sam-

men med dig!'' — føjede han sagtere til,

stammende, søgende hendes Blik.

Hun saa' forbavset op paa ham og blev

en Kende rød i begge Kinder; men straks

efter blev hun blegere endnu end før, hun

lo nervøst, trak sine Fingerspidser til sig —

:

„Ak, bedste Wrasow!" — svarede hun kort,

rystende paa Hovedet — „du siger sandt: jeg

kender dig ikke igen ! Det er aabenbart

denne for dig uvante Tid paa Døgnet, der

paa eri Gang har gjort dig veltalende! Jeg
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troede ikke, at der overhovedet fandtes saa

man^e Ord i din Mund ! Hvis du bliver

saadan ved — kommer vi simpelthen aldrig

herfra I

Kan vi gaa ombord med det samme?"

Men Kolownew vilde ogsaa denne Gang

først egenhændigt forvisse sig om at ah var

i Orden — og han gik derfor lydigt bort fra

hende, ind i Hangaren, med et Suk baade

over sin egen Mangel paa Mod og over den

næsten bitre Tone hvori hun bestandigt talte

til ham. —
Da han havde vendt Ryggen til hende,

lænede Narna sig tungt ind imod Væghjør-

nets mønjemalede Jærnsøjle, pludselig gy-

sende: aa, var det ikke som om . . . som

om denne skjulte Byrde derinde under hen-

des Dragt, spundet omkring hendes Krop

som et tommetykt Korset, fik hende til at

fryse indtil Marv og Ben ! som om hun bar

en Isblok ovenover sit Bælte!

Hun rettede sig op med et Sæt, rynkede

sine Bryn, søgte at skamme sig ud over sin

Svaghed, og samlede instinktivt sammen paa

den lange, vide Regnfrakke, som hun idag,

trods Lummerheden, var nødt til at gaa

med og intet Øjeblik turde lægge fra sig.

Men ved denne Bevægelse grebes hun atter

af Skræk; af den samme kvælende Angst,

som hun havde følt i Eftermiddags dernede

paa Gammel-Peterhofs Stationsperron under

Politikaptajnens forskende, maaske direkte

mistænksomme Blik — : hun havde været i Be-

greb med at stige ud af Kupeen, stod alle-

rede paa Waggonens smalle Trinbræt, men

saa smækkede Døren i bag hende, klem-

mende en PTig af hendes Waterproof fast i

sin Sprække — og idet Toget samtidigt havde

sat sig i Gang, tabte hun Fodfæstet og

styrtede næsegrus forover, lige i Armene paa

Politiofficeren ! Hun havde ganske vist paa

Forhaand været underrettet om, at han altid

var tilstede paa Perronen i disse Maaneder,

hvor den kejserlige Familje opholdt sig paa

Peterhof, og han smilede tilmed meget elsk-

værdigt, da han havde hjulpet hende paa

Benene og derpaa slap hende af sin Favn

:

mon dieu, mademoiselle, men er det noget

Under, at man ikke kan bevæge sig frit,

naar man er snøret saa staalhaardt, et rent

og skært Panser! — men i samme Nu var der

brat fløjet en Skygge over hans Ansigt, han

gjorde et hastigt Skridt, næsten et Spring

fremad, med Hænderne ud imod hende— imens

hun blegnende, trods alle Forsøg paa Selv-

beherskelse veg baglæns og et Sekund syn-

tes, at alt var forbi men da, i sidste

Moment , havde de begge hørt Wrasows

Kæmpestemme der uden for Rækværket, bul-

drende og fornøjet —

:

„Her, Narinka Alexandrowna : her hol-

derjeg med Vognen!" og for Eksellencen

Kolownew eksisterede der naturligvis ingen-

somhelst Vanskeligheder — tænkte Narna nu

videre, atter helt ud fyldt af den Idé, der

laa til Grund for hendes Forehavende her-

ude: ja, hvor man saa vendte sig hen, al-

tid, altid , altid denne Forskel ! Fyrsterne

ikke noget andet end Rettigheder — Folket

blot Pligter! For at et Par tusinde „Høj-

baarne" kunde leve i Overdaadighed og uden

at røre en Haand — skulde hundrede Millio-

ner sulte ihjel under Slid og Slæb og Pins-

ler! Aa, mm Gud, min Gud — : Ja, der var i

Sandhed kun een eneste Vej til at . . .

nej, ikke til at hævne sig, men til at skabe

en Mulighed for lykkeligere Forhold for de

Kommende, der var uskyldige i alt!

Hun strøg forvildet det svære, sorte Haar

bort fra sin Pande, hørte uden selv at vide

det Wrasows dybe og glade Røst, der kom-

manderede Maskinisten derhenne i Halvmør-

ket under Endækkerens mægtige Flader —
og hun ramtes med eet af en dump, na-

gende Følelse som af Erkendtlighed, Tak-

nemlighed imod ham : ja, et Held at han

var kommet i rette Øjeblik der paa Statio-

nen! det var saaledes i Virkeligheden paa

dobbelt Maade ved hans Hjælp, at hun

overhovedet kunde naa det, der var hendes
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Plan i Nat! Men var det saa ikke altfor

hæsligt, var det ikke forfærdeligt, at lønne

ham ved bag hans Ryg at udføre det, der

var hendes Hensigt med det Hele? Var det

ikke en Forbrydelse lige saa umenneskelig,

som dem Folket led under? Ja, tifold værre

endnu — fordi hun meget vel vidste, at

han af hele sit Væsen baade tænkte og følte

modsat hende og hendes Fæller!

„Klar!

Narinka

!

Kommer du saa!" — hørte hun Fyrstens

Stemme i det samme, stor og forventnings-

fuld.

Og hun gik resolut fremad, paa en Gang

findende Trøst i Bevidstheden om, at hun

dog selv satte det sidste og eneste ind som

hun ejede! — Paa Trods tvang hun sig til

at tænke haardt og uvenligt om ham : denne

fyrstelige Projektmager og Opfinder, der

hverken havde Øje eller Øre for andet end

sine Motorer og sine Flyvemaskiner —
denne Kæmpekarl, der, med alt sit Snille

og sin udholdende Arbejdsomhed, var ufor-

bederligt naiv og kejtet som en Drengl et

Barn — med sine halvfjerde Alen, de brede

Skuldre og sit lange, sorte Overskæg! Her

levede han Aar og Dag, herude paa sine

milestore Marker og Enge, næsten afspærret

fra alt, med sine evige Eksperimenter, der

Stykke for Stykke slugte hans Formue! Og

ovenikøbet havde han — under disse fire

Besøg som hun, ifølge sin Plan, havde af-

lagt hos ham i de sidste Uger — tilslut

vovet at se paa hende med andre Blikke

end dem, han havde Ret til som fordums

Studiekammerat fra Læreanstalt og Labora-

torium! Nej, Hensynet til ham turde ikke

regnes saa meget som et Fnug — overfor

Drømmen om Ruslands Lykke! . . .

De kom omsider paa Plads ; efter adskil-

lige Gange, for Ligevægtens Skyld, at have

maattet omstille Sædet — idet Kolownew

meget genert og med buldrende Lystighed

paastod, at hun i Dag minsandten vejede

mindst tolv Kilo mere end nogensinde

for!

Siddebænken var — meget snæver til to

— anbragt omtrent en Meter under Bære-

fladernes Midtpunkt, i et Virvar af Styre-

mekanismer, der alle forenedes i tre Haand-

greb. Narna følte det for første Gang mærk-

værdig fjendtligt at være saa nær ved ham.

Hun sad halvvejs bag hans hojre Skulder,

lænende sig tilbage mod det lave Rygstød,

og stirrede ham tavst og vredt ind i Nak-

ken. En silkeagtig Dusk af det svære Over-

skæg, der kunde ses uden for hans Kind,

drog atter og atter hendes Blik til sig,

gjorde hende hed og hadefuld, uden at hun

kunde fatte hvorfor.

Fran9ois var gaaet hen til Rummets Bag-

væg og stod nu og arbejdede med et Haand-

drev, der ved Hjælp af en Trosse og en

Talje halede Monoplanet bagud og opad —
som til en Gyngetur. De fire Bæreliner,

forneden fastgjorte til Flyverens Stel i Øske-

ner, som automatisk kunde udløses, samlede

sig foroven, meget højt oppe, i en Krog der

sad i den øverste Spids af Loftskuplen,

Fyrsten drejede Hovedet om imod venstre,

for at følge Bevægelsen paa Gradmaalerbuen,

der var malet i hvidt paa Hallens Sideflade,

angivende naar Udsvinget var stort nok til

at kunne skaffe det fornødne Tilløb.

„Start!'' — raabte han nu, som et Torden-

skrald.

Ophejsningsrebet slap, og Endækkeren

svang fremad i sine Tove — som en Kaste-

gynge med enorm Radius. Med Presset op

imod sine Planers mægtige Arealer susede

den tungt og hastigt frem, passerede brum-

mende sin lodrette Stilling, begyndte at hæve

sig for Opgaaende ... og da satte Fyrsten

med et Ryk Motoren i Gang, Bæretrosserne

løste sig. Skruerne malede flossende rundt —
og Monoplanet foer skraat frem og op, ud

igennem den aabne Gavl. Lamperne dér

syntes brat at synke tilbunds. Luften

stod stift i Ansigt og Bryst paa de To.
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Dj'bt under deres Fødder bruste Havens

Trær.

De fløj. —
Mod den skumrende Horisont skelnede

Narinka den lange, takkede Profil af Højde-

dragene ved Kusnezy; den trak sig i det

samme hurtig ud til venstre : Maskinen svin-

gede rundt i Luften, med en blød, duvende

Fornemmelse — og straks efter saa' hun

nede under sig Hangarens kulsorte Tagryg,

fra begge Ender sivende det gule Lys ud

;

derpaa var det den lille Granplantage, et

blaagrønt Tæppe, der sank; Flagstangens

Knap svang bleg forbi tæt dernede.

Fyrsten sad med begge Hænder fattende

om det sitrende Rat. Det horisontale Ror

saa's som to lyse, vuggende Blade et Stykke

forude. Narna mere følte end iagttog, at

han vendte sit Ansigt, hvor de store, blaa

Øjne straalede, om imod hende —

:

„Se!* — raabte han, pegende frem for

sig, hvor den forreste Bæreplans Kant skar

en vandret, hvidlig Streg hen over Himlen

fra venstre til højre — „se. Narinka, der-

oppe mod Nord : Brandskæret fra Sankt

Petersburgs rastløse Natteliv, der siges al-

drig at standse! Og dér henne, midt imel-

lem Øst og Nord, aa dér øjner vi allerede

den spæde Lysning af Morgenen der kom-

mer!

Narinka, hører du: alting er i Dag for

første Gang! For første Gang oplever jeg

Natten, der bliver til gryende Dag, Morgen-

rødens Melodi, altings Begyndelse! Hører

du: jeg har aldrig levet før — førend nu,

hvor du og jeg gaar hvilende tilvejrs, for

at fange Solens Skin inden nogen anden!"

— han lo, tav et Sekund, raabte straks

efter op igen —

:

„Du gode Gud i Himlen: jeg begriber

ikke hvad det er, der gaar af mig ! Føler

du, som jeg, at min Flyver har virkelig

gjort det store Skridt: paalidelig og støt

lystrer den min Vilje! Trygt som i en

Baad, der fores ned med Strømmen paa en

Flod, sidder vi her, du og jeg! Du veed

ikke, hvor jeg fornemmer mig stærk og dyg-

tig i Dag — ja, i Dag ser jeg for første

Gang fuldt ud, at Russia's Fremtid ligger i

min Haand, og at jeg kan føre den til Sejr!

Hvis du da vil hjælpe mig dermed, føl-

ges med ?;;/V/" — sluttede han i en lav

Tone, men lammedes i det samme af den

sidste Sætnings Dristighed, forsøgte at skjule

sin Ophidselse bag Latter — og bøjede sig

dernæst, bestandigt leende, forover, drejende

paa det vandrette Rors Greb. Flyveren steg

da højere tilvejrs, i en bølgende, skraa Linje;

Lufttrykket stemte sig durende imod deres

Bryst, klaprede brat med en Sejlflades bov-

nende Lærred, peb forbi Stængerne ved deres

Øre. Og heroppe mødtes de med eet af en

krydret Strømning, aa en Sommermorgens

Byge af Duften fra Blomster og Dugg og

Hø. Dybt, dybt dernede, omsvøbt af den

vage Dunkelhed, jog, med besynderligt for-

længede Sider, de uhyre, kulsorte eller blegt

grønne Tavler af Mark og Skov ind under

dem, bort — og nye gled frem, for igen at

forsvinde. I det fjærne, helt ude til venstre

bag Peterhofs parkklædte Klinter laa, dumpt

glinsende, en Stribe af Havets umaadelige

Spejl af Metal.

Der var løbet som et Sting igennem

Narna ved hans Ord, et sagte Støn fra

hendes Strube — men straks efter klemte

hun vredt sine Tænder sammen: Taabelig-

heder. Nonsens, tomme Talemaader! nej,

hun vilde intet se, hun vilde ingen Ting

høre af alt, hvad han sagde — bare for-

dybe sig i sin Plan, overtænke alle dens

Enkeltheder engang endnu, blot lytte til

Motorens bragende Larm der bag ved, ja,

den lydige Maskines uforanderlige Aliarm,

det lovbundnes lovbundne Lyd, Pligt, Pligt,

Pligt!

Hun stræbte at gøre sig lille, at formind-

ske Følelsen af hans Nærhed, gjorde sig

haard overfor dette vidunderlige, som hun

maaske var den første paa Jorden, der op-
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leved: at flyve frem med Milefart igennem

den sagteligt gryende Midsommerdag højt

her oppe i Luften, under Morgenhimlens Kup-

pel af Staal! baaren hvorhen hun vilde, af

dette blide og fyrige Dyr, som hendes for-

dums'Kammerats, oh hendes Vens Snille havde

skabt! Nej, nej, hun maatte hverken høre

eller se — men alligevel intet Sekund slippe

ham af sit Tag, ikke løsne sin Magt over

ham et eneste Øjeblik, thi kun ved at skjule

sin Hensigt, ved at lokke og overliste, kunde

hun opnaa, hvad hun vilde!

Et Nu syntes hun at skue for sig Fuld-

byrdelsen af dét, der var hendes Formaal:

hun saa' Flyveren i bløde Sving svæve hen

over det brede, flade Tag paa hin enetages

Pavillon i Peterhofs Slotspark, hvor de kej-

serlige Sovegemakker laal ganske lavt nede

susede den hen derover, i den svage Dæm-

ring, der tillod hende at skelne, hvad hun

behøvede at se, men forhindrede Vagtposten

dernede i rettidigt at standse deres Fart!

Hun saa' sig selv pludselig rejse sig fra

Sædet her i et Spring, undgaaende at møde

hans Øjne, og derpaa styrte sig svinglende

ned igennem Luften, ramme det mægtige

Skifertags Midte ... og saa rystedes Jord

og Himmel af et Dommedagsbrag, Stene og

Murværk brast, i en milehøj Flamme rev-

nede Huset indtil sin Grundvold — og naar

Røgen var trukket bort, saa var Russia's

hemmeligste Vilje sket, saa var Russia endnu

et Skridt nærmere ved Befrielsen end før,

Tyrannen og alle Hans ryddet ud! aa, de

kommende Slægter, der, hvadenten de bi-

faldt hendes Daad eller fordømte den, dog

skulde høste en Glæde, som vi aldrig lærte

at kende: at fødes under Friheds Sol!

Hun mærkede med eet, at Fyrsten ikke

havde talt i flere Minutter — og blev gaade-

fuldt blidt og sødt tilmode derved; hun

mindedes, smerteligt angrende, hvor hun

havde været kold og spottende imod ham

idag — dels fordi hun var oprevet af den

angstfulde Spænding, og dels overlagt, for

uden Vanskeligheder bestandigt at kunne

finde Paaskud til ikke at tage sin Regn-

frakke af og gøre sig det hyggeligt hos

ham i de mange Timer men nu vilde

hun til Gengæld være rigtigt flink og god,

i denne halve Timestid, der var tilbage.

Uden selv at vide det lagde hun sin

venstre Haand op paa hans Skulder; han

vendte straks sit Ansigt om imod hende —
i den graalige, dæmpede Belysning mødte

hun hans Øjne, de syntes hende sælsomt

dybe og blaa —

:

„Ja!" — sagde hun, paa en Gang svim-

lende træt og forvirret — „hvor det er smukt,

altsammen, saa smukt!" — hun hørte selv

sin Stemmes ligesom klagende Lyd — og

gav sig fortumlet til at stryge nogle Haar

bort, som af Farten atter og atter førtes

tværs hen over hendes Mund, kildrende hendes

Kind og Læbe. Derefter pegede hun frem

for sig, søgende at erindre fra de to tid-

ligere Flyveture — der havde været fore-

tagne om Dagen — hvad det var for Lands-

byer og Villakvarterer, de sejlede hen over—

:

„Fortæl mig, Wrasow, fortæl mig hvad

det er vi ser ! Hvorfor siger du ingenting

mer? Er det virkelig Katharinas Slot i Baby-

gon, den lille bitte, blege Tærning dér, i den

mørke Have?" — og, pludselig kaad, ufor-

klarligt styrket ved med eet at kunne føle

at hans Skulder sitrede under hendes Fing-

res lette Tryk, vedblev hun leende —

:

„Veed du, Wrasow, at jeg allerede en

Gang før, dernede i Hangaren, regnede ud

— at du formodentlig fra en eller anden

Bog har lært de smukke Ord udenad, som

du for lidt siden overraskede mig med!

Hvordan skulde det ellers kunne gaa til, at

din hidtidige, berygtede Stumhed saa plud-

seligt afslørede sig som en meget sigende

Tavshed?

Ikke sandt!"

Kolownew svarede ikke.

Ogsaa Xarna tav da stille — imens hun

iagttog, hvordan den lysende Horisontlinje
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deroppe mod Nord nu brat trak sig tilhøjre,

mistede sit Skær af gryende Morgen. Og

straks derpaa var det, under en mere dun-

kel Synskreds, hin skinnende Stribe af Havet,

der laa direkte foran hende. Hun aabnede,

dybt aandende, sin Mund imod den salte

Luftning, der ramte hende i næste Nu, sval,

befriende som et Bad — : ja, Wrasow havde

Ret! alting skete idag for første Gang . . .

for første og for sidste Gang!

Saa drejede Fyrsten paany sit Ansigt halv-

vejs hen over sin Skulder —

:

„Vær nu ikke mere saa spotsk imod

mig!" — sagde han, lavt og hurtigt —
„hører du, Narinka, i mange, mange Dage

har jeg jo glædet mig til denne Tur! Tidt

bestemte jeg mig til at ville gaa op nogle

Nætter forinden, for at vænne mig dertil,

for at øve mig — men hver Gang det kom

til Stykket, saa syntes jeg alligevel ikke . .

det var som om jeg vilde stjæle fra mig

selv!"

Narna lo sagte. Det forekom hende med

eet, at det var jo dog hendes Ret at

være glad i den korte Stund, der var til-

bage. Hun løftede sit Blik imod hans og

bad ham, for fuldt ud at have gjort sine

Forberedelser færdige, om han ikke nok om

lidt, forinden Sejladsen skulde slutte, vilde

flyve engang hen over hele Peterhofs Byg-

ningskompleks og Park —

:

„Hører du, Wrasow!" — sagde hun til-

sidst, bønligt, lænende sin Kind mod hans

Skulder, besynderligt taknemlig over at kunne

tillade sig dette — og dog ikke svigte sin

Pligt — „lov mig det, Wrasow! Jeg vil

saa gærne se de store Marmorbassiner hér

oppe fra . . . sammen med dig!"

Fyrsten saa' smilende ned imod hende—

:

„Det er jo forbudt. Narinka!" — svarede

han — „men naturligvis gør jeg som du

vil! Hvis Skildvagterne saa hitter paa at

skyde til Skive efter os — faar vi jo en nem

Lejlighed til praktisk at konstatere, hvor svært

det er at skulle træffe et Luftskib i Fart!

Og bagefter skal jeg nok skaffe os begge

to Absolution!"

Narnas Smil frøs bort.

Thi ved hans Ord nu grebes hun atter,

men med tifold fordoblet Voldsomhed, af

dette svidende Nag, dette Had til sig selv,

der havde holdt hende vaagen forrige Nat!

en brændende Selvbebrejdelse, der lynsnart

groede ud af hin Forestilling, som hun

indtil da ikke havde skænket en Tanke, og

som hun igaar endnu kun havde betragtet

som en næppe mulig Eventualitet — men

som nu, i dette Øjeblik, pludselig stod med

hele sin isnende Vished for hende: at baade

Flyveren og han utvivlsomt vilde blive til-

intetgjorte, sammen med hende selv, under

Eksplosionen! Hun saa' for sig den uhyre

Ildsøjle af det forfærdelige Sprængstof, som

hun bar paa sig! disse femten Kilo af yder-

ligt koncentreret Ecrasitin, der kunde søn-

derknuse en Bydel —
• og som i et eneste

Nu restløst vilde splintre baade ham og hans

Monoplan

!

Der gik en gysende Sitren igennem hen-

des Lemmer. Hendes Tænder hakkede mod

hinanden. Hun lænede ] sig aandeløs bag-

over, syntes -med eet, at Lufttrykket, der

ramte hendes Ansigt, var iskoldt — og den

bløde, duvende Flugt hen over Havets umaale-

lige Flade dybt dernede fik hende til at

svimle og ræddes! min Gud, hvad var det

dog, hun havde indladt sig paa! hvor var

det muligt, at hun saa sent havde begrebet,

at ogsaa han maatte dø! at ogsaa han

vilde dræbes af den Gerning, som hun havde

listet og bedraget ham til at hjælpe sig

med! Aa, Wrasow, horer du, skynd dig

at gætte, hvad det er jeg har i Sinde, hjælp

mig, hører du, du maa ikke dø! jeg kan

ikke holde det ud! jeg kan ikke gøre, hvad

jeg skal — naar jeg ogsaa vil slaa dig

ihjel derved!

Men i samme Sekund, hvor disse Tanker

naaede hendes Bevidsthed i denne Form,

lykkedes det hende brat at vise dem fra sig,
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fornægte deres Ret, jage dem bort. Hun

mindedes, hvad hun havde nævnet forlængst

blandt talløse andre Argumenter overfor

Propaganda-Komiteens Præsident — som

Svar paa hans Indvendinger imod dette af-

sindige Forsøg, der kun havde een Chance

for Held men tusinde Muligheder for aldrig

at kunne gennemføres — : at hun vel skulde

vide at lede Wrasow derhen, hvor hun vilde !

og at der forovrigt, overfor denne fyrstelige

Særling, der i formaalsblottetSportslyst ødslede

sine Millioner hen, ingen Grund var til større

Skaansomhed, end overfor de Tjenere og

Soldater og andre tilfældige, der altid var

udsatte for uforskyldt at dræbes ved et Atten-

tat ! Lad ham blot dele Skæbne med mig

— havde hun sagt tilsidst — : thi hvad

vejer vel hans og hine andres og mit eget

Liv, imod dét vi har til Formaal: Millioner-

nes Velfærd og Fred for alle kommende Ti-

der ! og er det ikke vores Styrke fremfor vore

Brødres, at vi sætter deres Lykke højere end

baade vores egen Dødsangst og vore Hjær-

ters Rædsel for at slaa ihjel?! . . .

Og nu udløstes dette afmægtige Selvhad

dybt derinde i hende af en hed og dump

Brødefølelse overfor ham, en Ærefrygt! som

var der noget helligt ved denne Mand, der

tillidsfuld sad her hos hende, og uskyldig

skulde myrdes ! ... og med hamrende Hjærte,

med svidende JØjne og pinefuldt lydhørt Øre

lyttede hun efter alt, hvad han sagde.

Han havde sluppet Rattet, efter at have

stillet det fast.

Med meget stor Fart steg Monoplanet,

skærende sig som et Knivsblad igennem

Luften, mindst i fire til fem hundrede Meters

Højde, fremad imod Nordvest. Følgende Ky-

stens Bræm, der, endnu svøbt i et gennem-

sigtigt Slør, fløj hastigt bort under dem —
med sin højre Halvpart af Hav, og paa

venstre Side det brungraa Land, blaalige

Tagrygges Rektangler og Kvadrater, smaa

bitte Plæner af Omfang som en Haand! og

tværs igennem det Hele snoede sig ualbrudt,

forsvindende bag ud under deres Fødder,

Chausseens lyse Traad. Nu og da syntes

det alt at vakle en Kende, naar Vindstødene

fra Søen fik Flyveren til at vugge.

Wrasow bredte begge sine Arme ud —

:

„Hører du!" — sagde han, med sin

Stemme der med eet forekom hende at have

erobret sig en Tone, som hun aldrig før

havde hørt: en Tubaklang, der vakte et

eller andet allerinderst inde i hende! en lys

og sejrrig Timbre, der pludselig syntes hende

at gøre deres ophøjede Stade til noget selv-

følgeligt for ham — „Narinka, idag ser jeg

det altsammen — saadan som det vil blive

engang! Højt heroppe over mig, er det som

skelner jeg Luftens aartusindgamle Røst, aa

en triumferende og sød Melodi, Sfærernes

evige Sang!

Se, og indvendigt i mig er det med eet,

som om jeg helt ud begriber mig selv —
og veed, hvad jeg, uden at ænse det før,

bestandigt har villet i al den Tid, hvor jeg

har stræbt at finde Normen for mit Mono-

plan — : den fuldkomne Stabilitet, Tryghed

og Hastighed! Forstaar du mig, Due, Na-

rinka, ikke sandt: ja, jeg husker det jo fra

gamle Dage, for Aar siden, deroppe paa

Polytechnicum, naar du hidsigt eller haanligt

prøvede at gøre mig til Proselyt for hine

Teorier om Vejen til Russias Lykke: jeres

Propaganda-Taktik, jeres Dynamit-Program,

Nihilismen der skulde tilintetgøre alle Hin-

dringer!

Nej, Narinka, jeg har været saa glad i

disse Uger ved at mærke, at du ikke mere

tror paa alt det, siden du ikke har nævnt

et eneste Ord derom — du der fordums kun

vilde tale om det Ene! Og du har Ret

deri: thi hører der andet til et Mord-Atten-

tat, end blot at have ringe nok Agtelse for

andres og for sit eget Liv! det Liv, der

blev givet os af Fader og Moder, for at vi

skulde vokse og virke, for at vi hver paa

sit Felt skulde lægge en Sten til Fremtidens

HuS! Nej, aldrig har de, der blot brød
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ned, haft Andel i at skabe Fremskridt ! Kun

de, i hvem større Kræfter rorte sig, der

ejed en niere vidtskuende Fantasi — kun

de kan, med eller uden deres Vidende, frem-

bringe det, hvoraf velsignelsesrigt det Nye

fodes ! Ikke sandt : aldrig blev Dræberen

til Sejrherre, fordi Udryddelsen kun er en

Svæklings Daad — og fordi Livets Former

alene kan skabes af den Stærke!

Ja! først idag, først nu i denne Morgen,

der vaagner under Brisen, først her hvor jeg

har dig ved min Side, fatter jeg tilbunds, at

jeg dog aldrig glemte hvad vi talte om den-

gang! Aa, ser ikke ogsaa du, hvad der er

den hemmelige Lov i det, jeg har skabt, i

de Aar, der gik siden da?" — han havde

med Jernhaand grebet hende om den venstre

Arm, hans Øjne lo, Skægget flagred i Far-

ten mod hans brune Kind, han pegede

ophidset og leende ud imod den smalle,

hvide Stræng dernede, som de i dette Nu
jog hen over: den kolossale Viadukt ved

Korkuli —

:

„Ser du det: Jærnbanens snævre Spor,

uflyttelige, massive og tunge!" — fortsatte

han imens, pludselig i en lavere Tone end

før, sitrende af de Syner, der, bestandigt

mere klare, spændte sig for hans Øje —
og Narna lyttede, næsten mod sin Vilje, paa

en Gang skælvende af ukendte Tankers Glød,

der ulmede i hende.

„Begriber du, at jeg havde altsaa virke-

lig Ret, da jeg for lidt siden pralende bildte

mig ind, at det var mig, der havde Rus-

lands Liv i min Haand! Eller ved du da

ikke saa meget — : at Tyranniet, for at

kunne leve, maa kræve Døre af Staal, Veje

der kan spærres med Jærn, stængede Ruder,

Mørke og Grænsevagt! Men jeg har skabt

det Middel til Samfærd, der lægger Russia

aabent for enhver, aabent for Syn, aabent

for Lys og for Luft!

Narna, min Due, lyt dog til det, der hvi-

skes i dit Hjærte — : at Gud er uomtviste-

ligt til ! Fremskridtets lyse og hellige Aand,

fuld af Godhed, af Smil og af Kærlighed

til alt det, der lever! Begriber du, som jeg,

hvad det er, der er de salige Drømmes Maal

bag hver Mands Famlen og .Smerte! Øjner

du nu den skjulte Hensigt med hin rastløse

Higen, vi ejer i vores Sind : Hav og Jord

har vi allerede sprængt aabne. Landene

rækker hverandre deres Haand igennem

Skinnevejenes Laager — men nu flyver vi

over Gitret hvor vi vil, det sidste Lukke

brast! Fortidens Segl er brudt, snart er

Lykkens Sol-Tid inde!"

Langt borte, ude tilhøjre for dem, flossede

en Dampbaad — lille som et Insekt, med
den millimeterkorte Svejf af Røg — møj-

sommeligt hen over Havets blanke Staal.

Fjærnt forude krusede sig som Mosser de

ældgamle Parker om Peterhofs Kejsersæde.

I susende Hast bølgede dybt dernede Stran-

dens tvedelte Strimmel bort under dem,

ustandseligt viklende nye Felter frem for

deres Blik.

Wrasow greb beruset om Rattet.

Endnu højere steg Endækkeren opad — i

en uhyre Spiral, rundt og rundt og tilvejrs ! i

en gigantisk, snoende Stigning, — en Kreds-

gang i Asuren, med Toppunkt i Zenith!

Bestandigt drejede alting sig i Cirkel der-

nede, hurtigere og hurtigere — og formind-

skedes samtidigt for hvert Sekund: Havkan-

tens enorme Kvadersten blev til Grus ! Skove

og Flækker, der nys havde været som en

dobbelt Haandflade blev til Størrelsen af et

Fingerled ! opad og rundt, i uophørlig og

buldrende Fart ... og Narna greb med
sitrende Hænder om Sædets Armlæn, stir-

rede svimmelt ned, syntes med eet, at og-

saa alt, hvad hun Aarene igennem havde

tænkt og ment dernede, kun var Sandskorn

og Smuld, Kortsynethedens smaalige Snak!

Ind under dem føg i det samme som en

Byge af smaa bitte Glimt, kridhvide Gnister,

der kredsende steg og sank —

:

„Maagerne!" — raabte Fyrsten — „ser

du dem!

Ja, Fuglene, der legende fanger Morgenen

i deres Vinger! fri og glade som Fuglene vil

vi blive hver og En! Hører du Luftens

Tone af alt Livs Fællesskab og Glæde! Ser

du, hvad du og jeg har formaaet — fordi

vi glemte os selv, baade Elskov og Had, og

kun husked vores Arbejd og dets livsalige

Drømme !"

Med et Ryk saa' Narna op, aandeløs,

gispende — fordi han her havde nævnet de

selvsamme Ord, som hun i dette Moment
havde skimtet! Et Sekund grebes hun af

Tvivl og Angst: var det da blot ham, der

evnede at beherske, hvad hun tænkte?

Men umiddelbart derefter fyldtes hendes

Sind i alle Fibre af Lykke: thi hans Aasyn

ramtes nu af det første Blink af Sol! hans

Øjne lyste dybe og blaa, se hans Øjne, ja,
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han havde Ret i det alt! Taabe, at hun

ikke havde erkendt det forlængst ! Se, se,

Solen stod funklende op, og gjorde hans

Hoved af Guld — og Øjnenes mægtige Hav

!

Og da fattede hun brat, for første Gang,

fuldt ud, hvad det var, der havde fort hende

herud : Svaghedens, Forræderiets Lumpenhed !

Bøddel-Gerningens forfærdelige Forrykthed,

der vanvittigt tror sig at være Mod ! Snig-

morder-Tjenesten imod Livets gaadefulde Frugt,

der gror dybt derinde i enhver! ja, hun var

ikke værdig til at leve! der var kun een

eneste Vej tilbage! der var intet Sekund
at spilde! nu, nu skulde det være!

Nu! . . .

I et Sæt rejste hun sig fra sin Plads,

greb med begge Hænder vildt frem for sig

— kastede sig forover, ud mod det gabende

Svælg.

Men ogsaa Wrasow var kommen paa

Benene i et Spring. Flyveren krængede

tungt over mod højre. Han naaede at fange

Regnfrakkens Skød, jog en Arm ind om-
kring Livet paa hende. Tumlede samtidig

ravende over mod venstre, ved en ny Duv-

ning af Monoplanet, var ved at styrte bag-

lænds overbord, klamrede sig af al Magt til

en Stiver, der lydløst bøjede sig dobbelt

samm.en under hans Tag, fik med Knæhaserne

fat rundt om Rattets stive Aksel og naaede at

vride sig tiisæde, forinden den næste Kæntring

fulgte — men saa' da, hvordan alting der-

nede lynsnart forstørredes! pibende foer Luf-

ten tilvejrs omkring ham, buldrende i Fla-

derne over hans Hoved, de faldt, faldt

nej, Gud være priset, nu sagtnedes Faldets

Hast . . vi standser .... nu stiger vi

paany

!

I et eneste Blik havde han set, at alt var

i Orden igen, og han klemte aandeløs sine

Øjne til, sank stønnende tilbage, bestandigt

knugende Narna i sin Favn: min Gud, hvad

var det, der var sket, var det Maagerne hun

havde villet se, var det hans Skyld det

Hele? hvad havde han sagt eller gjort, der

kunde gøre hende saa angst??

Langsomt bøjede han sit Ansigt ned over

hendes Hoved, der hvilte imod hans Bryst:

bleg, kridende hvid var hun, aa det dunkle
Haars Fylde, hører du, luk dine sorte Øjne
op, vær ikke mer bange, du er jo hos mig,
fortæl mig hvad det er, der er sket

!

Hun forsøgte, spagt og mat, endnu en-

gang at rive sig løs, hulkende, stammende —

:

„Wrasow, giv slip! hører du, slip mig,

jeg har ikke Lov til at . . jeg vil ..."
Kolownew svarede ikke; thi pludselig kom

det ham for, som var han ved at kvæles af

en ufattelig Medynk — af en tindrende Kval
og en sønderknusende Fryd, som han ikke

evned at begribe. Endnu hæftigere end før

klemte han hende ind imod sig, med begge
Arme tæt omkring hendes Liv — og i næste
Nu syntes det ham brat, som begreb han
gaadefuldt det alt: baade hvad hun forborgent

havde villet med sine Besøg herude — og
hvad der hemmeligt var hændet i ham selv

i disse Uger! baade den dybeste Hensigt
med den stigende Kulde, hun havde vist imod
ham — og den inderste Grund til, at hans
Ord nys saa fuldt ud havde kunnet ændre
hendes Forsæt, opklare og styrke hendes Tan-
ker!

Der foer en Rystelse gennem hans Lemmer,
en stønnende Lyd fra hans Hals — men da
hun angst spærrede sine Øjne op, da saa' hun
ham smile, vildt og barsk og ømt —

:

„Stille!" — hviskede han, saligt stirrende

paa hendes Aasyn belyst af Sol, pressende

hende imod sit Hjærte — „tal ikke, Barn

!

lille Elskede, ti og lig stille, jeg slipper dig

aldrig mer ! forstaar du da ikke endnu : at

for Tid og Evighed blev du frivilligt min —
i denne Time, hvor Gud var os god ! Elskede,

se. Solen er staaet op, hele Verden ligger i

Lys for vore Fødder!"

Flyveren steg — ud over Havet, der lang-

somt syntes at hule sig ud. at blive en

uhyre Skaal af Sølv, fra Horisont til Hori-

sont.

Spiret paa Peterhofs Taarn stod, blinkende,

dybt dernede — og straks efter tændtes den
gyldne Kuppel paa Kirken.

Synskredsen straaled af Dag.

Mod Monoplanets hvide Flader strøg Luf-

ten forbi — den var sød, salt og høj.
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Panorama over en Del af det nedbrændte Udstillingsterræn.

BRANDEN I BRUXELLES
Af Franz v. Jessen.

DA Søndag d. 14. August en Menneske-

mængde paa mere end 90.000 var samlet

paa Verdensudstillingen i Bruxelles, viste der

sig pludselig, faa Minutter over Kl. 9 Aften,

en lille, grønlig Flamme, som flygtigt dan-

overanstrængte Kabler, hvis Kobbertraad er

bragt i Glød af en for stærk og pludselig

Strøm, siger andre. Eller der gisnes paa

Uforsigtighed ved Tobaksrygning; Mand og

og Mand imellem hviskes der ogsaa om For-

sede over den belgiske Hovedhals Tag, tæt bryderes Færd.

ved Midterportalen. En og anden, der saae

den, tænkte, at maaske var det en ny og

dristig Illuminations-Virkning , som skulde

prøves og ikke helt var lykkedes . . . Men

Flammen voksede og voksede. Hvor der

før var een, brød nu ti, tyve, hundrede

frem. Farverne skiftede, indtil endelig det

Udstillingens Brandvagt er paa Filetten

;

men inden Haandsprøjter og Ildsluknings-

Apparater har kunnet sættes i Virksomhed,

er Udstillingens Hovedbygning, den belgiske

Industri-Hal, et flammende, rygende Baal,

hvorfra alt levende maa Hygte. Bruxelles*

Brandvæsen kommer jagende den 4— 5 Kilo-

luende rødgule tiltvang sig Magten. Overalt meter lange Vej inde fra Hovedstaden. For-

fra Taget paa den uhyre Hal væltede sorte

Røgmasser frem af Ildhavet — og et Skrig

forplantede sig gennem Menneskemængden ud

over det hele Bruxelles, over Belgien og

Verden

:

Udstillingen staar i Brand!

Hvad der var sket, veed ingen, og det op-

klares vel aldrig. Kortslutning siger nogle;

stædernes Kommuner sender, hvad de har af

Sprøjter og Mandskab. Telefon og Telegraf

alarmerer Anvers, hvor et Ekstratog straks

sættes under Damp. Gensdarmer og Infanteri-

tropper begiver sig i Ilmarsj til Udstillingen.

Politiet mobiliserer, hvad det ejer af Styrke.

Men for silde.

Af den uhyre Menneskemængde, der i vild
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Ruinerne af „Kermessen i Bruxelles"

Trængsel og Virvar er paa Flugt fra Flamme-

havet, har de Individer udskilt sig, som

straks har vejret Bytte. Der stjæles og røves

overalt, hvor Ilden har vist Skaansel, eller

hvor den endnu ikke er naaet frem ; mangen

Redningsmand trænger sig paa og sniger sig

ind bag en hastig tilvejebragt Afspærring for

at fylde sine egne Lommer. Brandmændene

kaster sig modigt og ihærdigt i Kampen mod

Flammerne. Men længe — det synes dem

selv en Evighed — staar de magtesløse.

Der mangler Vand; Trykket er saa svagt,

at Sprøjtestraalerne kun naar et Par Meter

tilvejrs. Hvert Minut, som forløber, tilintet-

gør Værdier til Hundredtusinder af Francs.

Thi Ilden æder sig længere og længere frem.

Fra den belgiske Hovedhal er den sprunget

over i „Bruxelles-Kermesse", en Efterligning

i Træ, Stuk og Lærred af Kvarterer i Brux-

elles for et Par Hundrede Aar siden; hele

denne lette By med dens Forlystelses-Steder,

dens Menageri og alskens Gøgl blusser op

som Tændstikker. Vilde Dyr maa skydes

eller, hvis de er ufarlige, overlades til Døden

i Flammerne. Intet, slet intet kan reddes.

Og nu er ogsaa Englands Udstilling dømt

til Undergang. Fra to Sider, den belgiske

Belgisk Brandmand i Arbejde.
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Hvad der er tilbage al IMstiUingens lloveJbygning.

Hovedhal og Bruxelles-Kermesse, har Flam-

merne taget den i Besiddelse. Med rivende

Fart fuldbyrder de deres Hærværk — for-

melig sluger denne prægtige Samling af mo-

derne Industrifrembringelser og gamle kunst-

industrielle Skatte. Alle Brandvæsenets An-

strængelser for blot at standse Ilden under

Fremrykning er spildte. Det er Menneskene,

som maa vige, og det er det lysende, for-

tærende Element, der sejrrigt trænger frem.

Verdensudstillingen i Bruxelles er delt paa

tværs af en offenlig Vej, Avenue de Solhosch,

som ligger dybere end Udstillings-Terrænet.

Over denne Avenue, hvor kun enkelte Be-

boelses-Huse er opført, fører tre Broer; den

ene af disse forbinder Englands Udstilling

med Frankrigs; gennem den franske Afde-

ling naaer man atter til Italiens og mange

andre Landes Udstillinger, som er samlede i

et eneste mægtigt Kompleks.

For sent har Brandvæsen og Tropper tænkt

paa, at Broen mellem England og Frankrig

^ le pont de l'enlente cordiak, som den hed

i Folkemunde — vil byde Flammerne en

Vej over paa den anden Side Avenue de

Solbosch. Inden Broen er bleven sprængt i

Luften, har Flammerne fat dels i den franske

Udstilling, dels i Pavilloner og Restauranter

paa Terrænet Nord for Avenuen, dels endelig

i Beboelses-Husene nede paa selve Solbosch.

Byen Paris' Pavillon og hele det saakaldte

Gallerie Fran^aise med Parfumer, Vine og

Levnedsmidler gaar op i Luer. Det herlige

franske Haveanlæg med dets Kunstværker i

Frugttræer og Prydbuske bliver afsvedet. Og

allerede æder Ilden sig dybere og dybere ind

i den franske Industrihal, idet den begærligt

strækker sine Arme ud efter Italien og alle

de andre Stater, der her er samlede i samme

Kompleks.

Imidlertid er Anvers' Brandvæsen kom-

men tilstede, og over hele Linjen kan Sprøj-

terne nu virke under gunstige Viikaar. Det

sydlige Hjørne af Frankrigs Industri gaar til-

grunde, og langt ind i Italien lider Udstillin-

gen under de Vandmasser, der gydes over
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den. Men Ildens Magt er brudt. Ved 4-

Tiden Mandag Morgen er Menneskene blevne

det graadige Ele-

ments Herre, og

de rygende Rui-

ner beretter blot

om en Kamp,

som er stridt til-

ende.

I Løbet afNat-

ten var da Vær-

dier til langt

over 200 Mil-

lioner Francs

gaaet tilgrunde.

Danmarks lille Udstilling, som ligger i

Midtpunktet af den internationale Industrihal,

mellem Persien og Tyrkiet, kun

nogle faa Meter fra Italien, blev

haardt truet, men slap med Skræk-

ken.

Skøndt blot Belgiens og Eng-

lands Udstillinger er bleven fuld-

stændig og Frankrigs delvis øde-

lagte, er dette storartet

anlagte og paa man-

ge Maader glimrende

worldsfair dog nu hjæl-

peløst fortabt. Medens

Belgierne strides om

Ulykkens Ansvar, dyn-

ger Erstatnings- Krave-

ne sig op hos Dom-

stolene; England alene

har meldt sig med en

Regning paa 7 5 Milli-

oner Francs ; fra mangt

To Ofre for Branden. Krokodiller fra Kermessens Menageri.

Bruxelles* Skytspatron, St. Michael, uskadt af

Flammerne.

et Forsikrings Selskab lyder Suk og Klage;

Hundreder af smaa Udstillere er bleven rui-

nerede ; Fallit-

ter maa forebyg-

ges ved kunstige

Hastværks - For-

anstaltninger, og

den offenlige

Godgørenhed er

allerede paakaldt

til Støtte for de

mange, der plud-

selig har mistet

Arbejde. Til Sor-

gen og Skuffel-

serne, til Tabene og Savnene kommer saa

selve Udstillingens dybe Fald. Inde i den til Fest

og Nydelse fremtryllede By, paa det

Sted, der skulde være som dens

straalende Midtpunkt, hvorfra alt

andet fik sin Glans — her, netop

her findes nu kun forkullede Rester,

Askedynger og filtrede Jærnstel. Ma-

lede Kulisser skal dække denne Elen-

dighed— disseKæmpe-

Skeletter, der er blevne

tilbage paa den afsved-

ne og udplyndrede Val-

plads. Men med Kulis-

ser er Ulykken blot til-

sløret. Alle vil vide, at

bag den spinkle og vak-

lende P'a^ades Glimmer

griner Ødelæggelsens

Uhygge. — Verdens-

udstillingen i Bruxelles

er bleven en Krøbling.
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FRANSKE DOKUMENTER FRA 1863—64.

Af Dr. phil. R. Besthorn.

DA det Xapoleon'ske Kejserdømme blev

rystet ved Sadowa og knust ved Se-

dan, var der vel mange, som saa, hvor

store Fejl det kejserlige franske Diplomati

eller rettere Kejser Napoleon III selv

havde begaaet, da han i 1864 lod Bis-

marck have frit Spil overfor Danmark.

Dreadnought-Æraen maa have viist selv

de blindeste engelske Politikere, hvilken

skæbnesvanger Fejl deres Statsmænd be-

gik, da de mod deres bedre Indsigt vak-

lede og vaklede, undlod at handle — og

tillod, at Kiel faldt i en Stormagts Hæn-

der. Historikerne og Politikerne har

længe været paa det Rene med, at det

Napoleon'ske Kejserdømmes Dekadence

blev indledet ved Kanontordenen fra

Dybbel, og at Grundlaget til Wilhelm

II's Verdenspolitik blev lagt af Bismarck

i 1863—64. Men denne historiske

og politiske Sandhed er vel aldrig før

bleven fastslaaet med saa stor Bestemt-

hed og med saa overbevisende Kraft som

i og ved det nylig udkomne første Bind

af „Les Origines Diplomatiques de la

Guerre de 1870—71", der udgives at

det franske Udenrigsministerium.

Det er den franske Udenrigsminister,

Pichon, der har taget Initiativet til det

interessante og betydningsfulde Værk.

Der kan maaske være Grund til at tro,

at det store franske Generalstabsværk

har givet Pichon Ideen til at fremskaffe

det tilsvarende diplomatiske Materiale,

der beroer i de franske Arkiver, som
kun for Tiden til 1848 er tilgængelige

for Forskerne. Pichon motiverer i sin

Henvendelse af 9. Marts 1907 til Præsi-

dent Falliéres bl. a. sit Forslag om Ud-

givelsen af Dokumentsamlingen vedrø-

rende 1870—71 med at henvise til, at

visse Ministre og Diplomater, der spillede

en Rolle i hin Tids Begivenheder, har

kunnet benytte en Del Dokumenter til

historiske Arbejder, som ikke alle er til-

strækkeligt nøjagtige. Pichon sigter vel

her nærmest til „Manden med det lette

Hjerte'% Emile Ollivier og hans omfangs-

rige og i mange Henseender betydnings-

fulde Værk.

Udenrigsminister Pichon foreslog at

nedsætte en Kommission til Udarbejdel-

sen af „det patriotiske Værk". Falliéres

billigede ved Dekret af 9. Marts 1907

Pichons Forslag og udnævnte Profes-

sorerne Aulard og Emile Bourgeois samt

Dreyfus-Historikeren den Deputerede Jo-

seph Reinach til Medlemmer af Kommis-

sionen , Arkivchef Deluns - Montaud til

Kommissionens Formand. Da Deluns-

Montaud døde, blev Joseph Reinach den

15. Februar 1908 udnævnt til Kommis-

sionens Formand. Tre Arkivarer blev

ansatte som Sekretærer.

Det første Bind af det diplomatiske

Værk udkom i Slutningen af Juli. Det

383 Sider store Bind omhandler udeluk-

kende den dansk -tyske Konflikt, tilmed

kun fra 25. December 1863 til 21. Fe-

bruar 1864. Denne i og for sig saa vel-

talende Kendsgerning motiveres paa føl-

gende Maade i Rapporten, hvis endelige

Affattelse skyldes Joseph Reinach:

„Ved første øjekast kunde det se ud,

som det af os valgte Tidspunkt, Decem-

ber 1863, allerede laa fjernt fra det Aar,

som for os vil vedblive fremfor alle an-

dre Aar at være det frygtelige og smerte-

lige Aar." „Vilde det," spørger Rapportens

Forfatter, „ikke være tilstrækkeligt at gaa

tilbage til Sadowa -Aaret?" Forfatteren

svarer Nej! Det skæbnesvangre Aar er

i langt ringere Grad 1866, da den dra-

matiske Knude allerede var knyttet, end
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i86), da Frankrig endnu hunde hindre,

at det danske Spørgsmaal blev det tyske

Spørgsmaal. Det var netop det Tids-

punkt, hvor den franske Politik frit og

paa afgørende Maade kunde vælge mel-

lem to modsatte Veje. Tyskland følte

det instinktmæssigt og frygtede derfor.

Et af de bedst underrettede Vidner, hvis

Navn staar under den „fameuse" Ems-

Depeche, Abeken, skrev den Gang („Ein

schlichtes Leben in bewegter Zeit", p.

291): „Hvad vil Napoleon gøre? Det er

det Spørgsmaal, som behersker alle de

andre. Ingen veed det; maaske veed

han det ikke selv." Bismarck vidste

derimod ganske nøje, hvad han vilde.

Han har selv sagt: „En Statsmand lig-

ner en Vandringsmand i en Skov; han

veed, i hvilken Retning han gaar, men

han veed ikke nøjagtig, hvor han kom-

mer ud af Skoven." Fra Affæren med

de danske Hertugdømmer ser man klart,

i hvilken Retning han marcherer. Hans

Foretagende mod Danmark er ikke blot

i og for sig efter Kenderes Mening (Rei-

nach kunde have tilføjet: „efter Bismarcks

egen Mening") hans diplomatiske Mester-

stykke; det indeholder ogsaa Spiren til

alle hans andre Foretagender. Det er

klart, at naar Frankrig og England var

optraadt enige og med Kraft i Spørgsmaalet

om Hertugdømmerne, vilde denne Enighed

have været tilstrækkelig til i mange Aar at

bevare Freden og Respekten for Trakta-

terne."

Det er Sandhed; desto værre for Dan-

mark blev Vestmagterne ikke enige om
en Politik, der, som enhver nu kan se,

vilde have været den eneste fornuftige

Politik baade for Frankrig og for Eng-

land.

Den dybeste Grund til Frankrigs for

det Napoleon'ske Kejserdømme saa skæb-

nesvangre Optræden i 1863—64 vil man
ikke finde i den af det franske Udenrigs-

ministerium offentliggjorte Dokumentsam-

ling. Den antydes kun i Rapporten og i

de Udtog af Kejserens Adjutant, General

Grev Fleurys „Souvenirs", der er af-

trykte i Spidsen af Samlingen. En Del

Dokumenter er gaaet tabt. Franske Mi-

nistre og Diplomater har beholdt vigtige

Dokumenter; endnu vigtigere er maaske

de Dokumenter, som Tyskerne bemæg-

tigede sig paa Rouhers Slot, og som
nu opbevares som absolut hemmelige

Dokumenter i de preussiske Arkiver. Der

kan vel være Grund til at tro, at man
navnlig i Rouher-Samlingen vil kunne

finde Spor af Kejser Napoleon IIl's per-

sonlige diplomatiske Aktion.

Det andet Kejserdømmes Diplomati —
hedder det i „Rapporten" — var meget

mere opmærksomt, meget bedre under-

rettet og mere klartskuende, end man i

Almindelighed troer. Men dette officielle

Diplomati blev desto værre modarbejdet

ved et skjult Diplomati, som endnu kun

er ufuldkommen kendt, men hvis Aktion

næsten stadig mærkes. Man kender i

Hovedtrækkene denne hemmelige Napo-

leon'ske Politiks Tendenser. Kejseren

undervurderede i en frygtelig Grad Bis-

marck og troede eller haabede dog at

kunne benytte ham til en Handel, der

gav den preussiske Ministerpræsident

frie Hænder overfor Danmark mod, at

han gav de Franskes Kejser Rhingræn-

sen. Bismarck, der med al sin Handle-

kraft var en Mester i den vanskelige

Kunst at vente, forstod den Gang, lige-

som senere, da Napoleon vilde spille det

samme Spil om Belgien, at holde Napo-

leon III hen med halve Løfter, og Napo-

leon III vovede end ikke at gøre sine

Krav gældende, men levede paa uklare

Forhaabninger. Man ser det saa klart i

de Fleury'ske Beretninger. Grev Fleury,

der overbragte Napoleon III's Lykønsk-

ninger til Christian IX og derefter drog
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i en hemmelig Mission til Berlin, sendte

den 24. December 1863 efter en Samtale

med Bismarck sin Hersker en Depeche,

hvori man læser følgende betydningsfulde

Ord: „Hvad angaar Rhingrænsen, er Or-

det blevet udtalt. Skal det betones?"

Napoleon svarede samme Dag i en kort

Depeche: „Vi har overfor Danmark gjort

alt, hvad vi kunde gøre. Tal ikke om

Rhinen.
"

Napoleon III haabede ad en Omvej at

komme Opfyldelsen af sin Yndlingsplan

nærmere. De franskes Kejser vilde samle

Europas Stater til en stor Kongres i

Paris for at genopføre en ny europæisk

Bygning paa Wiener-Kongressens Ruiner

under Napoleonsk Ledelse, og Kejseren

havde faa Dage før Frederik VII's Død
fremsat Forslag om en saadan Kongres.

Kejserens Forslag behagede ikke Eng-

land, der afviste Kongresforslaget og ved

Begyndelsen af den dansk -tyske Krise

stillede Forslag om en Konference til

Drøftelse af Spørgsmaalet om „Hertug-

dømmerne"; den franske Regering oppo-

nerede mod det engelske Forslag og

fastholdt saa længe som muligt eller

rettere længere, end det fornuftigvis var

muligt, det kejserlige Kongresforslag.

Spørgsmaalet: Kongres eller Konfe-

rence og den deraf følgende diplomatiske

Konkurrence mellem Paris og London
blev Danmarks Ulykke.

Den franske Udenrigsminister Droiiyn

de Lhuys var som bekendt personlig vel

stemt mod Danmark, men han var bun-

den af sin Herskers uklare, men netop

derfor saa farlige Planer. Den engelske

Regering var ligeledes tilbøjelig til at

støtte Danmark, men den fastholdt sin

egen Konferenceplan, der iøvrigt ogsaa

baade efter Grev Manderstrøms og Halls

— senere Monrads Mening — vilde

aabne de gunstigste Udsigter for Dan-

mark.

Konkurrence -Kampen mellem London

og Paris aabnedes den 26. December.

Den første Meddelelse herom kom til

det franske Udenrigsministerium fra Kø-

benhavn. Den 26. December 1863, Kl.

5 Eftermiddag, afsendte den franske Ge-

sandt i København, Dotézac, følgende

Chiffer-Depeche til sin Udenrigsminister:

„Den russiske Legation i Berlin skri-

ver til den russiske Afsending, at Preus-

sen vil erklære Krig, hvis Forfatningen

ikke er taget tilbage den 1. Januar, og

at Kongen (af Preussen) endog vil sige

sig løs fra London-Traktaten.

„Den engelske Afsending har modtaget

følgende Telegram fra London: „Hvis

Danmark vil foreslaa en Konference i

Paris af de Magter, der har underskrevet

London -Traktaten , med Adgang for en

Befuldmægtiget for Forbundsdagen an-

gaaende det dansk-tyske Spørgsmaal, vil

England støtte dette Forslag."

„Beder om telegrafiske Instruktioner."

Drouyn de Lhuys svarede den 27. De-

cember Kl. 2,35 Eftm.: „Bevar den

samme Tilbageholdenhed som hidtil.

Det er en almindelig Kongres, vi ønsker,

ikke en særlig Konference. Det uheldige

Resultat af 1852 er ikke skikket til at

opmuntre til et Forsøg af samme Art.

I ethvert Tilfælde vil vi ikke tillade, at

Konferencen bliver holdt i Paris."

Grev Mandcrslrøin telegraferede samme
Dag, den 27. December, til den svenske

og norske Gesandt i Paris: „England

foreslaar „Conférence sarskildz" i Paris

om det danske Spørgsmaal. Samtykker

Frankrig? Vi vilde være henrykte over

at se den aabnet under Kejserens Au-

spicier."

Samme Dag, den 27. December, sendte

den franske Gesandt i Stockholm Fonr-

nier Drouyn de Lhuys en Beretning,

hvori han fremhæver Manderstrøms

ønske om, at Englands Konferencefor-
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slag maatte blive gennemført. „Man
mener (i Stockholm)" — skriver Four-

nier videre — „at kun Sverrigs to store

Allieredes (der sigtes til England og

Frankrig) Vilje kan holde Tyskland til-

bage, hvis Lidenskaber og Drømme nu

gaar over alle Grænser. Man føler sig

selv altfor svag til at yde en Ven, der

er i Nød, virksom Hjælp, hvem man,

naar man stod alene, kun kunde hjælpe

til en afmægtig Modstand. Man er for-

sigtig, og Forsigtigheden fører til Resig-

nation, der utvivlsomt er smertelig, men
ikke desto mindre er Resignation. Den

studerende Ungdom i Kristiania, Upsala,

Lund tilkendegiver ganske vist højt sine

Sympatier og søger at rive Masserne og

Regeringen med sig, men denne patrio-

tiske Appel har hidtil kun fundet ringe

Genklang. Man foretrækker at afvente

Begivenhedernes Gang. Stockholm - Ka-

binettet har hidtil ikke taget nogen For-

holdsregel, der kunde tyde paa Vilje til

snart at ile Danmark til Hjælp ....
Der er kun een Person i den officielle

Verden, som ifølge de Meddelelser, jeg

har modtaget, er besjælet af virkelig

Iver, og som under Tiden udtaler sig

bittert mod Opsættelserne og Kongens

og hans Regerings Forsigtighed : Prins

Oskar. Hertugen af Østergotland, der er

ærgerrig, beregnende og dog maaske

rede til at optræde dristigt, naar det

skulde kunne være til Gavn, tror uden

Tvivl nu paa Chancer."

Den 29. December tilstillede den fran-

ske Udenrigsminister Drouyn de Lhuys

den franske Gesandt i Stockholm, Four-

nier, en udførlig Depeche, der kaster et

klart Lys over den Forsigtighed for ikke

at sige Forsagthed, hvormed den franske

Regering, der kun syntes at have een

Tanke, den allerede dødsdømte Kongres,

optraadte ved det skæbnesvangre Aars-

skifte.

Den franske Udenrigsminister hen-

viser til en Depeche af 17. December,

hvori Grev Manderstrøm havde gjort gæl-

dende, at den svenske Regering ikke

alene kunde paatage sig at skaffe Lon-

don-Traktaten respekteret, men tilføjede,

at Sverrig, hvis det tyske Forbund skred

til Angreb mod Slesvig, deri vilde se en

Fare for sig selv og kunde blive foran-

lediget til at fatte de alvorligste Beslut-

ninger. Naar Stockholm -Kabinettet —
tilføjede Manderstrøm — havde Sikkerhed

for at finde Støtte hos Vestmagterne,

vilde det ikke betænke sig paa at er-

klære sig rede til at træde i Skranken,

saa snart som Ejder-Grænsen blev over-

skredet, men da Kabinettet for øjeblik-

ket ikke kunde stole paa en saadan

Støtte, maatte det nøjes med at ind-

tage en afventende Holdning og forbe-

holde sig sin Handlefrihed. Drouyn de

Lhuys erklærede, at den franske Rege-

rings Politik var i fuldstændig Overens-

stemmelse med Sverrigs , at Frankrig

selv havde forbeholdt sig sin Handlefri-

hed overfor en Invasion i Slesvig, og,

lige som Sverrig, hævdede det danske

Monarkis Integritet i Følge London-Konfe-

rencens Akter. Men — men Frankrig

var i en vanskelig Stilling, da det ikke

kunde tage noget Initiativ uden at vække

Mistro hos Tyskland, ikke kunde vente

Støtte hos Rusland og ikke turde stole

paa aktiv Støtte fra England. „Hvad

England angaar," skrev Drouyn de

Lhuys, „kender vi ikke de Hensigter, det

nu nærer. Vi maa ganske vist forud-

sætte, at England nærer venskabelige

Hensigter overfor et Monarki, til hvilket

det er knyttet saavel ved sine politiske

Interesser som ved de Slægtskabsbaand,

der er knyttede mellem de to Dynastier.

Men kan vi, efter den Erfaring, som vi

nylig har høstet med Hensyn til Begi-

venhederne i Polen, indlade os paa Fæl-
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lesskridt uden først at have Garantier?

Der fremb3'der sig to Udveje til at ordne

det Spørgsmaal, som for øjeblikket

truer med at fremkalde Krig i Norden:

en europæisk Kongres eller Anvendelsen

af Magt. Den engelske Regering har

afvist Kongres-Tanken, og vi maa af

dens Holdning i den polske Affære

slutte, at England i de internationale

Stridigheder, hvori det er kaldet til at

udtale sig, agter absolut at afvise Tan-

ken om at støtte sine diplomatiske Be-

stræbelser med Handlinger. Hvad vi

ønsker, veed Europa, og vi har meddelt

det vore Grunde — det er Uu Congres

general. Vi kan derfor ikke ønske i

Paris at faa en Konference, der er be-

grænset til et lille Antal Magter, og som

drøfter et enkelt Spørgsmaal . . . Vor

Politik forbliver iøvrigt i Overensstem-

melse med den Interesse, som vi altid

har viist for Danmark."

Samme Dag, den 29. December, til-

stillede Drouyn de Lhuj^s den franske

Minister i København, Hr. Dotézac, en

Depeche og vedlagde de Depecher, som

var tilstillede Frankrigs Repræsentanter

ved de andre europæiske Hoffer.

Drouyn de Lhuys henviser til disse

Depecher og tilføjer:

„Selv om de anførte Betragtninger

hindrer os i at gaa ind paa Tilbudet

om at afholde Konferencen i Paris, vil

vi dog ikke vægre os ved at undersøge

selve Forslaget. Men vi maatte over-

veje, hvilket Resultat man deraf kunde

vente for Danmarks Interesser. Efter

det uheldige Resultat af Forsøget af

1852 er det af Vigtighed at vide, hvil-

ken Sanktion Magterne agter at give de

Beslutninger, der maatte blive vedtagne,

og vi har anset det for nødvendigt forud

at anmode de to tyske Stormagter om
Oplysninger angaaende dette Punkt. Den

reserverede Holdning, vi indtager, paa-

lægges os lige saa vel ved den uklare

Holdning, som de Regeringer indtager,

paa hvilke vi maatte kunne stole , som

ved vor Overbevisning om , at kun alle

Europas Magter i Forening vilde være i

Stand til at løse et paa en Gang saa al-

vorligt og saa indviklet Stridsspørgs-

maal."

Hvorledes stillede den danske Regering

sig til det etter den franske Regerings

Mening saa vigtige Spørgsmaal: Kongres

eller Konference?

Den 29. December tilstillede Dotézac

sin Udenrigsminister følgende Beretning:

„Jeg har havt den Ære ved Telegraf-

depeche af 26. at meddele Drs. Excel-

lence Englands Forslag om en Konfe-

rence af de Magter, der har undertegnet

London-Traktaten, samt en Befuldmæg-

tiget for den tyske Forbundsdag, der

skulde samles i Paris for at ordne

Spørgsmaalet om Hertugdømmerne, og

som det overlodes til den danske Rege-

rings Initiativ at foreslaa.

„Det er selve Lord Wodehoiise, som har

oplæst London -Telegrammet for mig.

Han fremhævede samtidig den store Ind-

rømmelse, som hans Regering gjorde

ved at tilbyde at lade Konferencen af-

holde i Paris, og hvorved den viste sit

ønske om saa meget som muligt at ud-

viske Følgerne af sin Vægring ved at

deltage i en almindelig Kongres. Jeg

nøjedes med at svare, at det, som han

kaldte „en stor Indrømmelse", ikke var

nogen Indrømmelse, eftersom den i Vir-

keligheden ikke gjorde nogen Forandring

i Situationen, da enhver særlig Konfe-

rence om et bestemt Spørgsmaal i Følge

sin Natur stod i Modstrid med den

mere omfattende Kongres-Tanke.

„Hr. Hall har forelagt Kongen det en-

gelske Forslag. Jeg mente, at der var

Anledning for mig til at foretage et

Skridt for at minde om vor Stilling med
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Hensyn til Kongressen, og jeg opsøgte i

den Anledning Hr. Hall den næste Mor-

gen. Hr. Hall sagde, at han havde

foresat sig, hvis jeg ikke var kommen,
at begive sig til mig, før han atter be-

gav sig til Hs. Majestæt, for at tale med
mig om denne Begivenhed.

„Hr. Hall var gaaet ud fra den Forud-

sætning, at London-Kabinettet, naar det

besluttede sig til at henlægge Under-

handlingerne til Paris, først maatte have

faaet Frankrigs Tilslutning eller i det

mindste maatte have grundet Haab om
at faa denne Tilslutning, og det var

ham magtpaaliggende at faa Vished her-

for for at indrette sin Optræden derefter.

Jeg har overbevist ham om det mod-

satte ved den simple Betragtning: Hvis

der var foregaaet nogen Forandring i

den kejserlige Regerings Opfattelse, vilde

jeg sikkert have faaet Underretning der-

om. Hall mente iøvrigt, ligesom Lord

Wodehouse, og utvivlsomt under hans

Paavirkning, at Valget af Paris til Kon-

ferencen havde havt Karakteren af en

venskabelig Indrømmelse. Jeg svarede

med den samme Betragtning, som jeg

havde gjort gældende overfor den en-

gelske Afsending. Hr. Hall meddelte

mig desuden, at Preussen og østerrig

nylig skulde have foreslaaet i Paris at

samle de Magter, der havde underskre-

vet Traktaten af 1852, i London, og at

Deres Excellence havde afvist dette For-

slag under Henvisning til det unyttige i

at appellere til en Konference.

„Jeg har, som jeg burde, hævdet vort

Forslag med Hensyn til Kongressen,

Hr. Hall viste sig at være besjælet af de

bedste Følelser, og han indrømmede af

sig selv, at Danmark var moralsk bun-

det overfor os. Han meddelte mig, at

Kongefi med levende Tilfredshed havde

modtaget den engelske Meddelelse og var

meget tilbøjelig til at ahceptere den.

„Kl. 6 modtog jeg Hr. Hall til Middag
hos mig. Han meddelte mig, at han

havde gjort Rede for Hs. Majestæt for

vor Samtale og derefter pr. Telegraf

havde opfordret Grev Moltke Hvitfeldt

til at forvisse sig om den kejserlige Re-

gerings virkelige Dispositioner. General

Oxholm, der er Overhofmarskal, og hvis

Ord har megen Vægt hos Hs. Majestæt,

har livligt forsvaret Konferencen. Jeg

sagde til General Oxholm det samme,

som jeg havde sagt til Hr. Hall.

„Jeg modtog Deres Excellences Tele-

grafdepeche (af 27. December) Natten

mellem den 27. og 28. Jeg begav mig

om Morgenen til Hall og meddelte ham
Frankrigs Holdning. Jeg gjorde op-

mærksom paa, at Tanken om en Kon-
ference i Paris ikke havde noget tillok-

kende for os, uden dog at udtale mig

om, hvor vidt vi eventuelt vilde akcep-

tere en Konference andet Steds. Hr.

Hall svarede, at han vilde tale med
Kongen derom, og at man vilde afvente

Grev Moltkes Svar."

Da Dotézac førte disse Forhandlinger

med Hall, havde den danske Minister-

præsident allerede indgivet sin Dimis-

sion, og Slutningen af Dotézacs Depeche

af 29. December omhandler hans første

Forhandlinger med Biskop Monrad, der

overtog Dannelsen af et nyt Kabinet.

Dotézac synes til en Begyndelse ikke at

have stillet sig uvenlig til den nye dan-

ske Ministerpræsident, men det kom hur-

tigt til et skarpt Sammenstød mellem

Monrad og Dotézac.

Den lille franske Diplomat havde ikke

havt nogen glimrende Løbebane. Adolphe

Dotézac havde været Attaché ved det

franske Gesandtskab i Turin og i Ma-

drid, da han i en Alder af 32 Aar i

August 1840 blev ansat som Legations-

sekretær i København; den 7. Juni

1848 blev han udnævnt til befuldmæg-
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tiget Minister ved det danske Hof og

forblev, med en kort Afbrydelse, i denne

Stilling til 14. Oktober 1869. Han havde

saaledes havt Lejlighed til at følge den

dansk -tyske Strid i en lang Aarrække,

han var nøje knyttet til de nationallibe-

rale danske Kredse, og han var tydeligt

nok meget misfornøjet med, at hans Ven,

den diplomatisk smidige og erfarne Hall

blev afløst af Monrad, der savnede sin

Forgængers diplomatiske Erfaring — og-

saa Halls diplomatiske Evner.

Dotézac havde den 29. December Kl.

6V4 Aften sendt følgende Chiffer -De-

peche til Drouyn de Lhuys: „Det er

overdraget Biskop Monrad at danne et

nyt Kabinet. Han siger mig, at den

foreslaaede Konference vilde blive baseret

paa Status quo og medføre en umiddel-

bar Garanti mod Krigen, og han anser

Danmark for fortabt, hvis Konferencen

strander paa Grund af Frankrigs Væg-

ring. Han anser Kongressen for at være

et altfor ^ernt Maal under Hensyn til

en saa truende Krise. I Overensstem-

melse med Telegrammet (at 27. December

fra Drouyn de Lhuys) vedbliver jeg at

hævde Kongressen mod Konferencen;

men mener Deres Excellence ikke, at

der kunde tænkes paatrængende Forhold,

under hvilke Frankrig vilde akceptere en

Konference andetsteds end i Paris?"

Dotézac gjorde i denne Depeche i det

mindste et svagt Forsøg paa at støtte

Monrads ønske om en Konference. Det

varede ikke længe, før denne Velvillie

veg Pladsen for en bitter Stemning og

en stormægtig Optræden, der klæder

Dotézac ret ilde.

Slutningen af Dotézacs Beretning af

29. December lyder saaledes:

„Det blev i Gaar Aftes overdraget

Kultusminister, Biskop Monrad at danne

et nyt Kabinet. Han aflagde Besøg hos

mig i Morges. Efter at have talt længe

om Sagernes Stilling fremhævede han

indtrængende Nødvendigheden af Konfe-

rencen i Danmarks paatrængende Inter-

esse. Han sagde til mig — hvad hver-

ken Lord Wodehouse eller Hr. Hall havde

omtalt overfor mig — at Planen om
Konferencen var baseret paa Status quo,

saaledes, at Holsten tilfaldt Tyskerne,

Slesvig Danskerne, hvorved Konferencen

fjernede Faren for Krig. Han tilføjede,

at hvis Frankrigs Afslag bragte Konfe-

rencen til at strande, vilde Danmark

være knust, før Kongressen traadte sam-

men. Jeg holdt mig alligevel indenfor

de i Telegrammet angivne Grænser, og

jeg opfordrede ham til at benytte sit

Ministerium til at tilfredsstille Tyskland

med Hensyn til det begrundede i dets

Fordringer. Jeg tror alligevel at maatte

meddele Deres Excellence pr. Telegraf

Hr. Monrads saa levende Bekymringer

og Danmarks farlige Stilling. Saa snart

Ministeriet er dannet, rejser Kongen for

at inspicere Armeen ved Slesvigs Grænse."

Dotézac havde her med Hensyn til

Status <//^o- Spørgsmaalet, der strax blev

Genstand for livlig diplomatisk Drøftelse,

begaaet en Unøjagtighed, der maaske

har bidraget til det daarlige Lune, som

præger hans senere Optræden overfor

Monrad.

Den 30. December rettede Drouyn de

Lhuys til Dotézac som til en Række

andre franske Gesandter følgende Fore-

spørgsel: „Før vi udtaler os angaaende

Tanken om at sammenkalde en Konfe-

rence til at ordne Hertugdømmernes

Forhold, spørger vi, om man er bestemt

paa at hævde den nuværende Status quo

i Holsten og Slesvig.

„Jeg frygter for", hedder det i Doté-

zacs Svar af 31. December, „at de

Udtryk, som jeg benyttede for at gen-

give Hr. Monrads Bekymringer, ikke

var tilstrækkeligt klare, og at de ha*"
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givet Anledning til at mene, at Grund-

laget for Forhandlingerne paa den paa-

tænkte Konference skulde være den nu-

værende Tingenes Tilstand. Hr. Monrad

har kun talt til mig om en militær Sta-

tus quo, d, V. s., at Forbundstropperne

ikke maatte rette noget Angreb mod
Slesvig, naar Konferencen var traadt

sammen, hvad han mente, at en Appel

til Kongressen ikke vilde kunne bevirke

i rette Tid. Jeg har anset det for nød-

vendigt at fremsætte denne Berigtigelse."

Det var ørkesløse Drøftelser, og Dan-

mark var, som Monrad sagde, i Nød,

men Dotézac optraadte, som om Kon-

gressen var det ene saliggørende Mid-

del til at redde Danmark og det ganske

Europa.

Den 3. Jan. 1864 sendte Dotézac sin

Udenrigsminister Beretning om en Sam-

tale, som Dotézac havde havt med Mon-

rad. Monrad havde atter hævdet, at

Kongressen var et meget fjerntliggende

og meget usikkert Middel. I sin og

Danmarks Nød rettede da ogsaa Mon-

rad den 4. Jan. en Anmodning til Frank-

rig, England, Rusland og Sverrig om at

mægle. Det var et meget naturligt

Skridt, men Dotézac blev frygteligt for-

nærmet. Den franske Dokumentsamling

indeholder Bevis for, at den franske

Gesandt i København gav sin Fornær.

melse over, at Monrad ikke først havde

raadspurgt ham og den franske Rege-

ring, Luft paa en højst hensynsløs Maade.

Den 5. Januar afsendte Dotézac føl-

gende Depeche til Drouyn de Lhuys:

„Jeg har i min Depeche af 3. Januar

gjort Rede for min Samtale med Hr. Mon-

rad. Udenrigsministeren havde vel frem-

hævet, at han foretrak Konferencen for

Kongressen, men han havde hverken

ved Ord eller ved Hentydninger ladet

mig ane, at Kabinettet allerede havde

besluttet sig til et Skridt i Retning af

den Plan, som den foretrak. Da jeg i

Løbet af Dagen blev underrettet om, at

Kabinettet havde i Sinde strax at rette

en Meddelelse til de Magter, der har

underskrevet London-Traktaten, begav

jeg mig til Hr. Monrad og forestillede

ham energisk, hvilken Mangel paa Hen-

synsfuldhed overfor Kejserens Regering

der laa i denne Handlemaade, efter som
Frankrig, i Følge de Depecher, som jeg

den foregaaende Dag havde oplæst for

ham, endnu ikke havde tilkendegivet sin

definitive Mening angaaende Konferen-

cen. Hr. Monrad undskyldte sig med
sin Mangel paa diplomatisk Erfaring og

henviste til den overhængende Fare, som
truede Danmark, og Nødvendigheden for

ham af hurtigst muligt at anraabe om
Mægling under en saa truende Situation.

Jeg svarede ham, at hvor stor Faren

end var, fritog det ikke den danske Re-

gering for at iagttage de vedtagne For-

mer overfor os, og at jeg ikke kunde

undlade at dadle, at han ikke havde

givet mig Underretning om Sagen under

vor Samtale den foregaaende Dag. Han
indfandt sig i Dag hos mig, ledsaget af

sin præsumptive Efterfølger i Udenrigs-

ministeriet Hr. Quaade. Hr. Monrad

meddelte mig, at man havde opgivet

Tanken om identiske Noter og vilde

svare Magterne i Overensstemmelse med
de Skridt, som de havde foretaget i Kø-

benhavn. Grundtanken i disse Svar er

en Opfordring til de tre Magter og des-

uden til Sverrig om, at de i fælles For-

staaelse vil skaffe Danmark en Mægling

i den Form, som de maatte finde pas-

sende. Magterne vil da kunne indbyde

de Kabinetter, som har sluttet sig til

London-Traktaten, til Forhandling. No-

terne vil blive afsendte i Dag. Jeg havde

forlangt, at man skulde udsætte enhver

Beslutning, til man havde forhørt sig i

Paris, men jeg fandt ved nærmere Over-
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vejelse, at et saadant Skridt maaske paa-

lagde os et altfor stort Ansvar. Jeg har

ikke fastholdt min Fordring overfor en

Beslutning, der tydelig nok var afgjort,

men jeg har hævdet vore Besværinger

over, at man ikke først havde indhentet

vort Raad. Jeg har, ligesom i Gaar,

mindet om vor Fordring angaaende Kon-

gressen, og Hr. Monrad har svaret mig,

at den for Frankrig bestemte Depeche

vilde anmode Frankrig ligesom de andre

Magter om deres Mægling, men tillige

vilde indeholde en Tilslutning til Kon-

gressen i samme Retning som Sverrigs.

Jeg blev derfor ikke lidet overrasket, da

Hr. Monrad, der i Morges kom til mig,

søgte at svække Betj^dningen af sine

Udtalelser til mig den foregaaende Dag

angaaende Danmarks Tilslutning til Kon-

gressen. Jeg har tydeligt mindet ham
om hans Ord Denne underfundige

Optræden, som jeg skal afholde mig

fra (!) at betegne nøjere, viser tilstræk-

keligt, at den danske Regering for en-

hver Pris vil opnaa en Intervention af

Magterne for i det mindste at vinde Tid

og uden Fjendtligheder kunne afvente

en Aarstid, der er den mere gunstig, til

at optage en Vaabenkamp med Tysk-

land. For øjeblikket attraar den (den

danske Regering) ikke saa meget en al-

vorlig Løsning, men den søger snarere

at opnaa en Frist for at redde sig for

den truende Katastofe."

Dotézac har næppe højnet sin Anseelse

hos sin Foresatte ved sin stormægtige

Optræden; den franske Udenrigsmini-

ster har ovenover Dotézacs Depeche

skrevet med Blyant: „Berolige Hr. Doté-

zac lidt; man bør være overbærende

mod Danmark". Desto værre har

Drouyn de Lhuys ikke ved nogen Be-

mærkning oplyst, hvad han mente om
den meget udiplomatiske Depeche, som
han modtog fra Dotézac efter Danne-

virkes Rømning. Dotézac fremhæver, at den

offenlige Mening i København i det mind-

ste til dels gjorde Kongen ansvarlig for

Rømningen, og han retter derefter vold-

somme Udfald mod Kongen, Kongefami-

lien og dens Omgivelser. „ Kongen " , skriver

Dotézac den 8. Februar 1864 til Drouyn

de Lhuys, „er ikke en dansk Konge. Han
er fremfor alt russisk og tysk. Hans

Familie, hans Omgivelser nærer de samme
Følelser". Den franske Gesandt sigter

endog Kongen for at have gjort sin per-

sonlige Indflydelse paa Generalerne gæl-

dende til Fordel for Rømningen.

Den franske Diplomat var aabenbart

ved sit mangeaarige Ophold i København

bleven for afhængig af de ledende Kred-

ses Stemninger; hans bedste Undskyld-

ning er, at hans ubeherskede Domme var

et Udslag af de Skuffelser, han havde

lidt ikke blot som fransk Diplomat, men
ogsaa med Hensyn til sine Sympathier

for Danmark.

Der var ogsaa andre fremmede Diplo-

mater og Statsmænd, som nærede Sym-

thier for Danmark, og Danmark vilde

være blevet reddet, hvis det kunde være

blevet reddet ved disse Sympathier og

ved adskillige ledende Statsmænds ofte

rigtignok uklare Følelse af, at de ikke-

tyske Stormagter begik en stor Fejl ved

ikke at hævde det danske Riges Integri-

tet, som egenlig næsten alle fremmede

Statsmænd vilde bevare i det mindste i

Theorien. Der udvexledes et Utal af

Depecher, men hverken Frankrig eller

England gjorde noget energisk, paa Vaa-

benmagt støttet Forsøg for at hjælpe

Danmark. I England gik der dog i det

mindste Rygter om en væbnet Interven-

tion, men Kejser Napoleon og hans Uden-

rigsminister var ganske optagne af Stor-

politik, af Kongres-Spørgsmaalet, Spørgs-

maalet om Ruslands Planer, Spørgsmaalet

om, hvorvidt Østerrig søgte Garanti af
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det tyske Forbund for sine ikke- tyske

Besiddelser osv. Naar man gennempløjer

det Ocean af diplomatiske Depecher og

Beretninger, som det franske Udenrigs-

ministerium nu har offenliggjort, faar man
et meget levende Indtryk af, hvor for-

viklet og indviklet det dansk-tyske Spørgs-

maal var blevet, og man mindes uvil-

kaarlig om den engelske Statsmands Ord

:

„Der er kun een Mand, som har kendt

det schleswig-holsteinske Spørgsmaal, og

han er død".

Der er i den franske Dokumentsamling

mange spredte værdifulde Bidrag til det

dansk-tyske Spørgsmaals diplomatiske

Historie. Særligt interessante er de Be-

retninger, som den franske Gesandt i Ber-

lin, Baron Charles de Talleyrand sendte

sin Regering. Han gennemskuede saa

nogenlunde „Baron" Bismarck — som

han mærkeligt nok ofte kalder den preus-

siske Ministerpræsident; men det gik med

Talleyrands diplomatiske Beretninger, som

det senere gik med Oberst Stoffels mili-

tære Beretninger. Kejser Napoleon tog

ikke det rette Hensyn til Beretningerne;

han lærte først, da det var for sent, at vur-

dere Otto von Bismarck paa rette Maade.

Det er kun en daarlig Trøst for os

Danske. Men naar der fældes haarde

Domme over de danske Statsmænd, hvis

Politik førte til det danske Riges Sønder-

lemmelse, bør man ikke glemme, at Halls

og hans politiske Venners Hovedfejl dog

egenlig var deres Tro paa, at man i

Paris og London vilde føre en til Frank-

rigs og Englands sande Interesser sva-

rende Politik.

De i „Les Origines diplomatiques" ud-

givne Dokumenter giver nye Bidrag til

Belysning af denne Kendsgerning. Den

franske „Kommission" har ydet Hall og

hans Politik en fremtrædende Oprejsning

ved uden Omsvøb at afgive følgende Er-

klæring: „Det er almindeligt anerkendt,

at man maa henføre den diplomatiske

Begyndelse paa Krigen 1870 til Affæren

med de danske Hertugdømmer."
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PAA SVAMPEJAGT
Af Wilhelm Gerstexberg.

Spiselig Kerhat, meget velsmagende.

VI er midt i den dejlige Svampetid. Det

duftende Markjordbær lyser ikke læn-

ger rødt i det grønne Græs, men inde mel-

lem Lyngen staar Blaabærbusken , og ude i

Heden, paa de side Steder, Mosebøllen, begge

med sorte, duggede Frugter. I Skoven stik-

ker et Mylr af Svampe Hovedet op gennem

det fjorgamle brogede Løvdække. Først

kommer den tnorkegule Rørhal med Ring om
Benet, og saa dens sirlige gyldengule Slægt-

ning, Larkdræssvanipen, der skinner som Du-

katguld eller som rødlig Bronce inde under

de ranke Træer, hvis Grene med de knippe-

stillede lysegrønne Naale holdes beskyttende

ud over de smaa Snyltere. Op gennem Mos

og halvraaddent Løv har ru/odel Rørhal med

Lethed banet sig Vej, og nu staar den rød-

brune Krabat og knejser paa sin lange, smud-

sighvide Fod, der spættes af sorte Totter; og

Side om Side med den vokser røde, skiden-

Jeg kender en Fyr, paa eet Ben han staar,

Du kalder paa ham, men Svar du ej faar.

(Russisk Gaade.)

violette og graasorte Skørhatte, hvis klæbrige

Hoveder pletvis dækkes af vissent Bøgeløv.

Men skønt mange af disse Skørhattearter

gnaskes af russiske Bønder i raa Tilstand og

blot med en Kende Salt til, lader man dem

dog staa og gaar videre. Rødgule eller

blommegule Vingesvampe, den eneste Svamp,

der er „kauscher", fordi den vrages at Mad-

dik og Orm, holder til i den sorte og løse

Skovmuld. De lyser inde under de unge

Risbøge, hvor de indfanges af Landliggere,

som fryder sig over Kantharellernes svage,

lidt syrlige Ferskenduft. Men i Nabolaget,

hvor Muldet er fastere, gror den skinnende

hvide Peber - Mælkehat , der skyes herhjemme

paa Grund af dens bitre og skarpe Saft,

men som, udvandet trende Etmaal i Træk,

er en af Sakuska'ens, det russiske Smørgaas-

bords, fineste Retter. Eja for Svamp! Hvor

let glider den ikke ned, naar den er gennem-

trængt af Provenceoliens og Estragoneddikens

fine Smag , men især naar man giver den

større Fart ved Hjælp af en iskold „Vodka".

Hvilken Fryd er det ikke nu i August og

senere i September at søge den kosteligste

af alle Svampe, spiselig Rørhat (Boletus

edulis), som helst gror paa de Steder i

Skoven, hvor Regnormen ikke forretter sit

nyttige Arbejde. Stolt og sikkert staar den

paa sin kraftigt formede og svulmende Fod

med den skønne netformede Tegning foroven.

Og denne Fod bærer en Hat, som i sin

første Ungdom er næsten kuglerund, men

senere i hele sin Form og Farve minder om

en Halvskillings Krydder - Tvebak , den man

for mange Aar siden i hvert ægte køben-

havnsk Hjem uvægerlig nød til sin Morgen-

the. Falder mit Øje under min Vandring i

Skoven paa denne Svamp, føres mine Tanker

altid hen til min Bedstemoders — nej, min
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Grandmamas Spisestue, thi de fleste af os —
Mændene fra Treserne — havde intet andet

Navn for vore Mødre og Bedstemødre end Mama

og Grandmama. Og jeg ser da paa hendes

Spisestuebord en stor Brødbakke med duf-

tende Kryddertvebakker. I Nærheden af den,

for Enden af Bordet, sidder Grandmama, med

en Sukkerskaal af gennembrudt engelsk Plet

paa den ene Side og en snirklet Smørkande

paa den anden. Men foran hende staar den

dampende, gammeldags Themaskine, og ved

den en stor Kumme med kogt Fløde, der

dækkes af et tykt
,

gulhvidt Skind med tal-

rige runde Fordybninger. Dette Skind har

altid mindet mig om et Kort over Maanen

med alle dens mange Kratere. Men ved

Hjælp af min Rørhat ser jeg langt mere:

Forhøjningen ved Vinduet, den skæv^e

Hængereol, det lille Skab med Citrontræs-

Indlægningen paa den buede Forside, den

uundgaaelige broncerede Gipsørn paa Kakkel-

ovnen — og om Bordet ved Formiddags-

kaffen en Kreds af gamle Damer og H. C.

Andersen med hvidt Halstørklæde, store Fa-

dermordere og sirligt krøllet Haar. Han

drikker sin Salep her inde i Spisestuen, om-

givet af alle sine Veninder — min Grand-

tante „Tante Rikke", en af hans bedste, er

ogsaa iblandt dem — og skal nu om lidt,

inde i Dagligstuen , oplæse et af sine sidste

Eventyr, der endnu ikke er „befordret i

Trykken".

Men bort fra Mindernes Land og tilbage

til „Spiselig Rørhat". Søg den, medens den

er ung endnu, medens Rørlaget danner en

hvid og fast Masse, der synes gennemstukket

af fine Synaalespidser. Søg den helst et Par

Dage efter en stærk Regn
,
paa højtliggende

Steder i Skoven, hvor Træerne ikke staar

for tæt sammen, langs Skovrender og paa

Hulvejens Sider.

Alle elsker denne Svamp, baade Menne-

skene og Dyrene. Den nydes med Andagt

af de første, ædes med Begærlighed af Ko,

Faar, Ged og Egern, og fortæres af Snegle,

Smaafluelarver og en Snyltesvamp, som mis-

danner dens skønne Legeme, saa Foden

svulmer op og Hatten bliver til slet ingen-

ting. En herlig Spise er den for Menne-

skene. Dens Smag kildrer Ganen, og fin er

iii^'K'-'

Peber-Mælkehat, spiselig. Merkegul Rorhat, spiselis
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den Duft, som opstiger fra den, naar man et

Øjeblik løfter Frittérpandens Laag og stikker

Næsen til. Og selv om Brillat Savarin og

Baron la Brisse priser Périgord Trøffelen som

den guddommeligste og ædleste Spise , har

jeg det Mod at berømme den herlige Boletus

edulis som den ypperligste, idet den, be-

handlet over en sagte Ild , ikke stiller saa

store Krav til Fordøjelsesmekanismen som

Trøffelen, men smelter allerede i Munden.

Og medens Trøffelen jages af gøende Hunde

eller af gryntende Svin, der roder den op

med Trynen, søges Rørhatten af glade Men-

nesker —Voksne og Børn — og Opdagelsen af

enhver af dem hilses med Jubel og Skrig —
disse velsignede, skingre Barneskrig, som

faar andres Hjærter til at banke af Glæde.

Naar de gamle Romere serverede Kejser-

svampen paa Guld, burde Rørhatten bydes

om i sølverne Fade.

Baade hos de slaviske, germanske og ro-

manske Folkeslag holdes denne Svamp højt

i Ære, og da kært Barn har mange Navne,

har den, navnlig i Rusland, faaet adskillige,

som tjener til dens Karakteristik eller til en

Forherligelse af dens udmærkede Egenskaber.

Dens egentlige Navn er her „Den hvide

Svamp", men den har desuden 12 Dialekt-

navne, af hvilke eet, ligesom Hovednavnet,

betegner, at dens Kød er hvidt, og fire, at

dens Krop er Køernes Livret. Eet sammenlig-

ner den med den ædle Fugl, Urhanen ; eet

antyder, at dens Rørlag under Hatten er fint

hullet; eet kalder den, ret ufatteligt, for en

Bjørnetrækker; eet sammenligner den paa

Grund af dens Tæthed, Sammentrængthed og

kraftige Bygning med Støderen i en Morter.

Saa er der eet, hvis Betydning ikke kan ud-

ledes, og endelig eet, Borovik, der er afledet

af Bor, som betyder Naaleskov, og i Folke-

digtningen betegner en stor, tæt, mørk Skov.

Dette Ord, der genfindes i flere slaviske Sprog,

levede ogsaa i de vendiske Mundarter og er

altsaa trængt langt frem langs Østersøens

Kyster ; men det er af Tyskerne germaniseret

til Burg. Mecklenburg betyder saaledes den

store, mørke Skov: Mecklen—magle—møgle

—stor ; Burg—Bor—Skov. Borovi'k maa

derefter opfattes som den Svamp, der holder

til i Skovene, og under dette Navn er dea

Morkel, meget velsmagende. Skerhat, meget giftig.
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mest kendt af den russiske Bonde, der for-

herliger den i følgende Strofer:

Grib Borovi'k

Fsjem Gribåm Polkovni'k,

som frit gengivet paa Dansk lyder saaledes:

Rørhatten man kalde kan

Alle Svampes Høvidsmand.

Ja, saa højt værdsætter den russiske

Bonde denne Høvidsmand — eller rettere

talt Oberst — at Borovi'k i mange Egne af

Riget, og navnlig i den sydvestlige Del, Gu-

vernementet Ki'jef, er den eneste Svamp, der

faar Lov at bære Svamps ærlige Navn : Grib.

De øvrige betegner han da paa en anden,

ikke ganske høvisk Vis.

Ogsaa i Tyskland bærer den forskellige

Navne,' saaledes Steinpilz, Edelpilz og Her-

renpilz, der fremhæver dens Fasthed, fine og

ædle Smag og fornemme Byrd; og i Frank-

rig, hvor dens egentlige Navn som bekendt

er Cépe, kaldes den ogsaa „Den polske

Rørhat" og har endnu fire Benævnelser, hvis

Betydning man ikke kan udfinde, hverken

ved at ty til Littré eller til Sachs.

Jeg drømmer mig langt bort, hen til de

mørke Skove, der, strækkende sig hinsides

Volga, bag Flodens side Engstrækninger,

danner et Bælte, som paa sine Steder naar

helt hen til Udløberne fra Uråls brudte

Bjergryg. Min Drøm fører mig 16 Aar til-

bage, til Slutningen af Juni, et Par Dage før

Peters-Fasten — den faldt sent det Aar —
tog sin Begyndelse. Den graagule Morkel

med de mange kantede Gruber paa Over-

fladen, en Svamp, som den russiske Bonde

forøvrigt ikke forstaar at værdsætte, er alle-

rede forsvunden, men mørkegule Rørhatte

med citrongult Underlag, langbenede Eksem-

plarer af rufodet Rørhat, blaarøde Skørhatte,

rødmende Skælhatte og kraftige spiselige

Rørhatte med kastaniebrunt
,

ganske fint

dunet Lød, stikker hist og her Hovedet op

over Skovbundens Mos eller det fjorgamle

Løv. I Landsbyen , der gemmer sig inde i

den store Lysning tæt bag Skovbrynet, her-

sker der Liv, Travlhed og Jubel ; men idag

er det ogsaa en Glædesdag for Landsbyens

unge Piger, idet de for første Gang iaar

skal ud og søge Svampe. Alle som een og

Parasolsvamp, spiselig. Rufodet Rerhat, spiselig.
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i Fællesskab skal de ind i den store Skov

for at spise sig mæt i Svampe , som de

steger derinde i en eller anden Lysning og

saa deler med Landsbyens Ungersvende, der

hjælper dem med Indsamlingen. Smør og

syrnet Fløde, som de bruger ved Tilberedel-

sen , stjæler de fra deres gerrige Mødre, og

Synden er ikke saa stor, da Fasten endnu

ikke er begyndt, og Nydelsen af disse Næ-

ringsmidler, der stammer fra Dyr, altsaa

først er forbudt om nogle Dage. Saasnart

Middagsmaden er spist, og den faar de hur-

tigt Bugt med idag, iler de i store Skarer

ind i Skoven, nogle med Spaan- og andre

med flettede Birkebarkskurve, og spreder sig

i en lang Kæde. Ingen Ende er der paa

deres Hujen, Skrigen og klangfulde Latter,

der lyder langt ud i den stille Skov; men

en Gang imellem istemmer de unge Piger de

dejlige Folkeviser , som særligt synges af

dem, naar de plukker Bær og Svampe. Det

er en saadan Bærvise, som den store Pusch-

kin saa mesterligt har efterdigtet i „Jevgen On-

jægin", den russiske Litteraturs „Adam Homo".

Løvet rasler under de unge Pigers lette

Fod, Grenene knager, og Ris og Kviste pi-

sker dem i Ansigtet. Halloh! — Hvad er

det? Det er Landsbyens Ungersv'^ende, som

kommer trampende hen over det tørre Løv

og hurtigt indhenter Pigerne. De kommer for

at hjælpe til ved Indsamhngen. Og saa føl-

ges hver Svend med sin Pigelil, og som

gammel Skik kræver det, slaar han Følge

med den, ved hvis Side han har bænket sig

alle de lange Spindestueaftener. Parvis drager

Ungdommen længere ind i Skoven, og naar

Kurvene er fyldte, tænder Ungersvendene

Baal i den Lysning, man i Forvejen har af-

talt som Samlingsplads for alle. Pigerne

begynder derpaa at stege Svampene i dybe,

trugformede Lerskaale. Maden er hurtig

færdig, og saa fodrer hver Pigelil sin Svend,

fodrer ham med sin egen Ske. Men Skik

og Brug kræver, at hun giver ham de før-

ste Svampe saa skoldende hede, at han

brænder Tungen og faar Vabler paa Ganen,

og medens han saa staar og ruller med

Øjnene af bare Smerte, kræver Skik og

Brug atter, at hun giver ham et Slag —
kladask !

— med en Træske lige midt i

Panden og derpaa haler ham i Ørene.

Man hører atter Latter, Jubel, Skrigen og

Sang, blandet med Balalajkatoner, og først

sent ud paa Natten , naar Nyet er ved at

tændes, vendes der parvis tilbage til Lands-

byen.
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„DEN FANGNE DANSKE LØVE".

EN to—tre Mil fra Berlin ligger en stor og
, smuk Sø JFannsee. Nær ved dens ensnmme

Bredder var det, at Digteren Heinrich v. Kleisl,

en Novemberdag i 1811, sked sin Elskede Hen-
riette Vogel og derpaa sig selv.

Efter krigen 1 864 ejede Prins Friedrich Carl

paa Søens østlige Side et Riddergods, som til Er-

indring om den berømte Eeltherres navnkundigste

Sejr var bleven dobt Godset Dybbøl, eller Diippel,

som Tyskerne kalder det. Og en halv Snes Aar
senere begyndte moderne Forretningsspekulation

at kaste sine Øine paa Stedet. Lige overfor God-

set Dybbøl købte en Geheimecommerceraad Con-
rad udstrakte Arealer for der at grunde en Villaby,

der da ogsaa i Tidernes Lob har udviklet sig til

et Sæde for det rige eller velhavende Berlinske

Borgerskab og et Søndags-Udtlugtssted for Hun-
dredetusinder af Berlinere.

I loyal Følelse ovenfor Prinsen og prøjsisk Hi-

storie benævnede den forudseende Gcheimeraad

sin „Villakolonie" Colonie Ahcn, og for yderligere

at mindes den prøjsiske Sejr, der værdigst kunde

staa ved Siden af Stormen paa Dybbøl, lod han

et stort Anlæg midt i sin Villaby krone med en

Afstøbning af Flensborg-Løven, der jo under Kri-

gen 64 var bleven nedbrudt og senere af Prøj-

serne genopstilledes, først i Berlins Tøjhus, derpaa

i Kadetskolens Gaard i Gr. Lichtcrfelde. ,Das

Lowendenkmal", til hvilket en „Lowenallée" lørte

OD, blev indviet ved en Festlighed i .Aaret 1874,

og dets Sokkel smykkedes senere med en Medaillon

af Friedrich Carl og en Indskrift.

For nogle Aar siden besluttede man imidlertid

at udnytte det gamle Anlæg og udbyde det til

Salg; det blev lukket. Men den stolte fangne Løve

blev urort staaende 1 det snart ganske øde og

forkomne Anlæg.
Her malede den danske Kunstner Erick Slruck-

inann Bissens Love i dens Ensomhed under en

vemodig Aftenhimmel, mod de fremmede Fyrre-

toppe, som et Minde om en Fortid, der endnu

ikke er naaet at blive Forlid for os Danske.

Karl Larsen.



OM HÆREN
Af Lic. theol. Provst H. M. Fexger.

DER er mange oprigtige Venner af vort

Fædreland og dets Værn, som med

Beklagelse har fulgt den Strid, der i den

sidste Tid er ført i Bladene om Tonen i

Hæren, fordi de straks maatte være klar

over, at denne Strid vilde svække den gen-

vaagnende Forsvarsvillie i Folket og blive

taget til Indtægt af alle Modstanderne. —
Men vi danske er nu engang saa vidunderlig

sandhedskærlige og fyldte med ideel Kærlig-

hed til Folkets Vel, at vi ikke kan „staa

for Kritik" — jeg mener, at vi ikke for

nogen Pris tør lade en Lejlighed til offentlig

at kritisere en eller anden Mangel, som

falder os i Øjnene, slippe os af Hænderne

!

„Fiat justitia, pereat mundus".

Kritik er nødvendig — ganske utvivl-

somt — men hvis man vil kritisere et nyfødt

Barn i Stedet for at „føde og varme" det,

saa tager man utvivlsomt Livet af det —
og det samme gælder enhver stor Sag, som

skal arbejde sig frem. Af Kritik kan den

ikke leve — men den kan meget vel faa et

Dødsstød, som den ikke forvinder, især naar

Sagens Liv ikke i Forvejen er overdrevent

stærkt. Og — Gud bedre det for vort

Fædreland !
— Forsvarsvillien i Folket staar

absolut ikke paa Højde med de uhyre Inter-

esser og aandelige Værdier, som den er

kaldet til at værne baade / den nuværende

Generation og for de kommende.

Da de sidste Folketingsvalg havde gjort

det klart, at der dog i den overvejende Del

af Folket er Villie til, at Landet skal værnes,

havde det sikkert været mere paa sin Plads,

om vi, der anser Værnet for en Livsbetin-

gelse for Fædrelandets Bevarelse, havde sat

alt ind paa at vække Folkets Interesse for

det, der skal foretages til Forsvarets Fremme

og give det Tillid til del, der sker, og til

dem, der iværksætter det, og som i Farens

Stund skal bruge det.

Og det saa meget mere, fordi vi ikke har

kunnet lukke Øjnene for, at ingen Sam-

fundsklasse er bleven mere tilsidesat, hvad

Existensbetingelserne angaar, og været Gen-

stand for ideligere og utilbørligere Angreb

fra meget højrøstet Side, som om den bestod

af Landets unyttigste, dovneste og mest ind-

bildske Tjenere, end Hærens Befalingsmænd.

Og intet Samfundsanliggende er i den Grad

bleven voldgivet partipolitiske Kampe som

Forsvarssagen , og har som den maattet

savne de nødvendigste Bevillinger for at

kunne præstere,- hvad der i Krigstilfælde vil

blive stillet Fordringer til den om af alle —
sikkerlig mest højrøstet af dem, som i Freds-

tid har været mest karrige og knebne til at

bevillige det fornødne.

Det, som nu er bevilliget til Landets For-

svar, er uden for al Tvivl overhovedet det

mindst mulige, der kan udrettes noget med

— og Uddannelsestiden for vore Soldater er

saa latterlig — for ikke at sige: sørgelig,

for det er vist det rette Udtryk! — kort i

Sammenligning med, hvad man i andre Lande

anser for nødvendigt for at skabe en brugbar

Hær, saa der skulde synes at være ret tvin-

gende Grunde til nu i Øjeblikket at rette

følgende Henvendelse til Folket: „Lad os

enes om i Hjemmene, i Skolerne og paa

Værkstederne at opdrage en pligtopfyldende,

lydig, selvfornægtende og veldisciplineret Ung-

dom, som kan træde ind i Hæren og der,

trods den urimelig korte Uddannelsestid og

trods de meget mangelfulde Befæstnings-

værker, vi vil faa, dog kan afgive et skarpt

og betryggende \''ærn for Fædrelandets og

alle vore fælles dyrebare Interesser og aande-

lige Værdier."

Var der ikke Grund til det? eller staar

det saa godt til i vort Folk med Disciplin

og Subordination, at der her er mere nær-

liggende og haardt presserende Opgaver at

742



0/77 Hæren

løse end at styrke disse? — Frihedskravet

og Selvstændighedsfølelsen er bleven ind-

podet vort Folk som dets første og helligste

Rettighed og udviklet til en saadan Grad,

at alle Samfundsklasser lider derunder, ikke

mindst de, som stiller de største Fordringer

i disse Henseender og idelig, idelig faar

dem opfyldt. — Og alt Arbejde, som skal

udføres — ikke mindst Arbejdet indenfor

Hæren paa at skabe duelige og brugbare

Soldater — lider haardt derunder.

Indenfor Haren! — hvor det dog er nød-

vendigt, at alt skal gaa paa en Snor, hvor

alt maa underkastes en ret minutiøs Kontrol,

baade Klædedragt, Holdning og Gang, for at

man kan faa Herredømme over sit Legeme;

hvor hele Krigshaandværket, saa højt ud-

viklet, det nu er bleven, skal læres i et

Minimum af Tid. — Og det skal jo læres

af dem, der umulig til Begyndelse kan vide,

hvorfor det og det er nødvendigt, som ind-

tærpes dem, og som de finder kun er til

Plage — ligesaa lidt som en Lærling i et

hvilket som helst Fag straks begriber,

hvorfor han skal lære og atter og atter ind-

øves i de kjedeligste Ting — senere for-

staar han det — maaske!

Det skal læres af unge Mennesker, som

kommer med højt udviklede Krav paa Frihed

for dem selv og paa Hensyntagen fra deres

foresattes Side — det har de jo været

vænnet til baade fra Forældres og Læreres

og Husbondes Side.

Ganske naturlig føles derfor Soldatertiden

nu om Dage af mange som en Pine og

Tvang — og dette avler Kritik. Og da de

fleste Mennesker af Naturen har meget ondt

ved at skjelne mellem Sagen og Personerne,

saa vendes Kritiken mod Befalingsmcevdene,

som jo kun er Tjenere for Sagen: Landets

betryggende Forsvar. De er haarde, og de

er ubarmhjærtige, og de er raa og uføl-

somme, og de gjør sig en Glæde af at plage

Soldaterne — og hvor er de saa fulde af

Pletter i Tale og Liv

!

Hvem er altid de haardéste Kritikere?

Ligesom i Skolen de dovne Drenge og

paa Værkstederne de tarvelige Arbejdere,

saa er ogsaa i Hæren de blødagtige og Sin-

kerne de værste Kritikere.

Jeg har talt med mange Soldater om Tje-

nestetiden — de, som tog friskt og frejdigt

paa Sagerne, de, som gjorde sig Umage for

at opfylde Pligterne og derfor snart kom

efter dem — de, som var pæne, stoute Sol-

dater, de jamrede ikke over Befalingsmæn-

denes Haardhed og Raahcd — men som Regel

mindedes de Soldatertiden med Glæde og er-

klærede, at de havde haft godt af den for

deres senere Liv.

Dette være nu sagt i al Almindelighed

som nødvendigt Grundlag for at tage ret-

færdig Stilling til denne Sag.

Hvad nu selve Anklagen mod Hærens

Befalingsmænd angaar, at de ved Eder og

uhøvisk Tale fordærver Mandskabet og

sender det moralsk svækket hjem — saa er

der ingen ærlig Folkets og Fædrelandets Ven,

som jo ikke er fuldstændig enig i, at hvis

Anklagen var grundet paa de faktiske For-

hold i Hæren, saa vtaatte den komme til

Orde, fordi den da peger paa en dødelig

Sygdom, vi alle snarest mulig maatte se at

faa udryddet. Og der er heller ingen, som

jo af ganske Hjærte fordømmer Raahed og

Gemenhed, hvor den sporadisk ytrer sig hos

Hærens Befalingsmænd, fordi den hos disse

som overordnede virker dobbelt farlig. —
Naar derfor adskillige Forsvarere af Tonen i

Hæren har villet „fortone" Eder og Plat-

heder, for ikke at sige noget værre, som

noget raskt og fornøjeligt, saa har de ab-

solut Uret, og de har næppe tjent Sagen

med deres Forsvar.

Men Angriberne har utvivlsomt ladet sig

forlede af enkelte uheldige Erfaringer, de

personlig har gjort eller hørt om af andre,

til at drage Slutninger om Pluraliteten af

vore Befalingsmænd, som disse absolut ikke

fortjener.
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Der er uheldige Elementer indenfor Be-

falingsmændene, det nægter ingen, de bør

tilrettevises eller, hvis det ikke hjælper,

Qærnes ; men de findes i alle Stænder, og

de findes ikke i større Procentantal i Hæren

end andre Steder.

Man glemmer, at som Folket er, saa er

Haren! Som hele Samfundslegemets aande-

lige og sædelige Sundheds- og Renheds-Til-

stand er, saa bliver de enkelte Lemmers

Tilstand — og derfor er det Uret at ville

kræve en højere, ædlere, noblere Tone af

Befalingsmændene end af de paa lige Dan-

nelsestrin med dem staaende andre Embeds-

mænd eller Borgere.

Og dog er jeg ikke bange for at paastaa,

at som Helhed betragtet staar Befalings-

skab og Pligtopfyldelse er bleven undergravet

og latterliggjort paa en skammelig Maade i

Ord og Skrift gennem mange Aar — saa

er det ikke at undres over, at Hæren ogsaa

bærer Mærker af denne Sygdom ligesom alle

vi andre.

Og dog synes jeg, dens Befalingsmænd

gjør det meget mindre end det Mandskab,

som sendes ind til Uddannelse, det, for hvis

tidligere Opdragelse Forældre og Lærere, vi

Præster, Husbonder og hele, hele Samfundet

bærer Ansvaret.

Der er med Rette peget paa de Eder og

den raa Tone, som mange Drenge allerede

har tillagt sig; paa Varieteernes og Krostuer-

nes Tone — peget paa, hvilket Smuds en

Del af det indkaldte Mandskab øjeblikkelig

mændene i Hæren fuldt paa Højde med de søger hen til i Byerne, og paa de gemene

bedste blandt deres jævnstillede i vort Folk.

I en 22aarig Gærning som Præst baade i

Hær og Flaade har jeg haft Lejlighed til

gennem Hjemmene at faa et Indblik hos

mangfoldige, saa jeg derved har kunnet

danne mig en begrundet Mening om Aanden

hos vore Befalingsmænd, og Tonen er dog

Samtaler, det fører indbyrdes — for at godt-

gøre, at det ikke er et Standsonde men et

Samfundsonde, vort Folk lider under, og som

vi alle er medskyldige i.

Det er dog næppe Tonen i Hæren, men

netop den udenfor Hæren, som har Skylden

for det Faktum, at paa Garnisons Sygehus

vel et Udtryk for Aanden. Selvfølgelig har i København maa de fleste af de Telte, som

ikke alle Indblik været glædelige — det er

de i Sandhed heller ikke i alle vore andres

Hjem! — Men jeg har i mange Hjem, jeg

kan vist ogsaa sige i det overvejende Antal,

mødt en beundringsværdig Nøjsomhed under

de meget trange Kaar, de i Forhold til deres

Stand og Dannelsestrin, levede under. Jeg

rejses i Sygehusets Gaard for at tage mod

Patienter, hvis Servicerne skulde blive over-

fyldt, straks de første Dage efter Indkaldelsen

i April tages i Brug af Patienter med Hud

og Kønssygdomme.

Vilde man spørge, om Aand og Tone hos

Hærens Befalingsmænd som Stand betragtet

har mødt Flid og Stræbsomhed baade fra er i Fremgang eller Tilbagegang, saa vil jeg

Mands og Hustrus Side for at holde Hjem-

met oppe. Pligtopfyldelse og Selvagtelse.

Jeg har mødt Offervillighed baade i deres

Kaldstjeneste og for at give deres Børn den

bedst mulige Undervisning og Opdragelse.

Jeg har mødt hos alle Familiens Medlemmer

Fædrelandskærlighed, Ærbødighed mod Au-

toritet og mere Hensynsfuldhed mod andre,

end man ellers gennemgaaende finder.

Men hvis man med Rette herhjemme kla-

ger over, at Gudsfrygt og Sædelighed, Tro-

paastaa: absolut i Fremgang! — Trods de

trange aandelige og timelige Kaar, de har

haft herhjemme i mange Aar.

Der stilles nu større Fordringer til dem

baade hvad Kundskaber, Tale og Optræden

angaar under deres Uddannelsestid, end tid-

ligere. Der stilles større Fordringer af dem

gensidig indenfor deres Afdeling, og jeg tror,

de stiller større Fordringer til sig selv per-

sonlig om at være dannede, sømmelige, dyg-

tige Mennesker. — Dette er saa overmaade
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kjendeligt blandt Underbefalingsmændene og

paa Elevskolerne.

Militarisme, Officersvigtighed, Standshov-

mod, Brulalitet er hos os saa tilbagetrædende

som det vist er muligt i en Hær — der jo

maa være noget for sig selv indenfor Folket,

maa holde paa Lydighed , Underordning,

Punktlighed i alle, ogsaa de smaa Ting, for

— naar man engang staar overfor Fjenden

— at have et lydhørt, vel sammenarbejdet

og paalideligt Mandskab.

Raahed og Brutalitet i Ord og Færd bør

ikke taales indenfor Hæren — ligesaalidt

som hvor Folket ellers mødes, uddannes,

arbejder eller morer sig !
— Findes den, saa

lad os gjøre de foresatte opmærksom derpaa;

vore Øvrighedspersoner herhjemme er under

saa stærk offentlig Kritik, at de som Regel

er meget lydhøre, naar der klages over For-

urettelse af det jævne Folk.

Men Hæren — ligesom Flaaden — og

Befalingsmændene i dem, fortjener en stor

Plads i Folkets Hjærte, i vor Omtanke og

venlige Bedømmelse. — De har tidligere

været Folkets Stolthed , fordi de paatog

sig Vagt og Sikkerhedstjeneste for Landets

Selvstændighed og Frihed, og de har ikke

svigtet, naar det gjaldt at sætte Livet ind for

os andre — det husker vi, som oplevede 64.

Det er en vanskelig Opgave for Befalings-

mændene under en lang Fredsperiode og især

under de Stemninger, som for Øjeblikket er

oppe i Folket, at bevare Lyst og Glæde ved

Gærningen med dens Ensformighed i Mand-

skabets Uddannelse, og bevare Tilliden til,

at der kan udrettes noget virkelig betyd-

ningsfuldt til Landets Forsvar med den korte

Uddannelsestid og de knappe Midler. — Den

Opgave skulde nødig gjøres vanskeligere for

dem ved at anklage dem for det, som hele

Satnfundet harer Skylden for.

Vi Danske maa naa til en dyb og alvor-

lig Erkjendelse af, at det er absolut nødven-

digt at komme bort fra Grinet og Gøglet

som uskyldige og vittige Pudsigheder, der

har Lov til at stille alt, hvad der er højt

og ædelt, i komisk Belysning, har Lov til at

latterliggjøre Troskab i Kjærlighed, den lov-

lige Øvrighed og Religionen.

Vi maa bort fra at betragte Gemenhed i

Skrift og Tale og usædeligt Liv enten som
et naturligt Udslag af den sande Menneske-

natur og derfor fuldt berettiget, noget som
kun Hyklere og gamle Jomfruer korser sig

over — eller som en Privatsag, for hvilket

kun den enkelte bærer Ansvaret, medens vi,

som har andre Anskuelser, har at holde vor

Mund og ikke begrænse Næstens Frihed.

Vi maa blive et Flertal, der forlanger det

stemplet med det Navn, det fortjener: en

Pest for Folket og en Ødelæggelse for Na-

tionens Livskraft og Fremtid, og som saa

kræver praktiske Love til at faa Snavset og

Giften holdt nede.

Vi maa naa til ikke at undse os for at

prise i Tale, Sang og Gærning, at vi elsker,

tror paa og stræber efter et ædelt og rent

Liv, en sand og levende Kristendom, en

oprigtig Kærlighed til Fædrelandet med alle

de Forpligtelser til at ofre for og værne

om det.

Vi maa bedre selv lære og bedre lære

vore Børn, at Lydighed og Pligtopfyldelse

er Kardinaldyder, adskilligt mere værd end

Øvelse i at kræve Hensynstagen og Frihed

for sig selv og Øvelse i at kritisere andre

— og at man ikke har Skade af at ove

Dyder! — Saa sender vi det unge Mand-

skab til Hæren, som vore Befalingsmænd kan

bringe noget ud af. —
Jeg slutter med at sige:

Vore Befalingsmænd fortjener baade for,

hvad de har ydet til Landets Forsvar, og

for hvad de yder ved ihardigl Arbejde paa

deres ecrcn Dygtiggjørelse og paa Mandskabets

Uddannelse, vor Kjærlighed og Taknemlighed.
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WOLGA-FART
Af E. Staal.

DET er blevet Skik at søge Rekreation

paa længere Sejlture til Amerika eller

Middelhavet. Jeg kender begge Have, der

er meget rare for den søstærke, men altid

er noget ensformige, naar man i mange Dage
kun ser Himmel og Hav.

Men mange Gange mere behagelig, afvex-

lende, belærende og billig er en Tur paa

Wolgafloden, som jeg her vil bringe til den

danske Læseverdens Kundskab og Over-

vejelse.

En Tur til St. Petersborg via Stokholm og

Åbo koster omtrent det samme som til England

og er langt skønnere; og derfra er der kun
6— 7 Timers Jærnbanekørsel til Tver, hvor

man kan gaa ombord i de mægtige og ele-

gante Wolgabaade.

En Tur fra Tver til Astrachan og tilbage,

der varer c. 22 Dage, iberegnet 2 Dages

Ophold i Astrachan, hvor man bor paa Ski-

bet, koster alt ialt godt 250 Kr. Til Sam-
menligning koster en 1ste Klasses Billet Eng-

land—Amerika (5—6 Dage) 360 Kr., for-

uden Penge til Vin, til hvad man nyder om
Aftenen efter Dineren, og de mange andre

Udgifter paa de store Dampere.

Rejsen paa Wolga skal absolut foretages

mellem Midten af Maj og Slutningen af Juni.

Om Sommeren er der kvælende hedt og om
Efteraaret mange Taager. Men i „Sæsonen"

er det den skønneste og herligste Tur, man
kan tænke sig.

Matuschka IVolga (lukket o), „lille Moder

Wolga" er Hovedtrafiklinien i det østlige

Rusland over 500 danske Mil. Den strøm-

mer gjennem Nordens dystre Finneskove og

bærer derfra Tømmer til det træfattige Syden,

gennemløber Hjærtet af Europas nordøstlige,

mongolske Hjørne, og ender i Kirgiserstep-

perne ved „den store Folkeport", hvorigen-

nem „Folkevandringens" Stormflod brød ind

over Europa.

Vil man forøge Turens Skønhed, sejler

man lidt Syd for Kasån en 3—4 Dage opad

iiTawafloden, der her er større og endnu

skønnere end Wolga, op til Perm, hvorfra

man til Hest kan gøre en hurtig Afstikker

op i de mægtige Uralbjærge.

Fraset det sidste Par Døgns Sejlads gen-

nem Kirgisersteppen er Wolgaens Bred-

der næsten allevegne høje, indtil 7 —800
Fod, ialt Fald paa den ene Side, og

Sejladsen staar som Regel i Skønhed

ikke tilbage for de skønneste Partier

ved Vejlefjord. — — —

En Wolga -Skipper.
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Vi kørte om Natten fra Moskva til Nischnij

og steg ud i den ganske øde og forladte

„Messchy", der i August—September vrimler

af Hundredetusinder af Handlende fra hele

Østen.

„Messebyen" ligger i Hjørnet mellem Wol-
gaen og den c. 500 Alen brede Okaflod,

paa ganske flad Mark. Den er anlagt i

regelmæssige Firkanter med uendelige Gader

af lave Butikshuse og mægtige Kajer og

Ladepladser til begge Floder; der omsættes

Varer for over 1 Milliard Kroner i „Messe-

tiden". Men alle Butiker var stængt og

alle Gader og Kajer tomme, og de talrige

Gudshuse for Alverdens Trosbekendelser, og-

saa Buddhister, stod lukkede.

Nischnij-Nowgorod med sine 100,000 faste

Indvaanere, sin ældgamle, taarnkronede Kreml

og sine talløse Kirkekupler, ligger paa et

2—300 Fod højt, stejlt Forbjærg af Ler-

klinter mellem JVolga og Oha.

Forbjærgets Spids optages af den gamle

Kreml (Kastel) med sine høje Fæstningsmure

og svære Taarne. Udsigten herfra over de

sammenløbende Kæmpefloder med de talrige

Dampere og Tømmerflaader og over det ende-

løse, flade Skovland hinsides Wolgaen er af

enestaaende Storhed. Byen selv har brede

Gader, ganske flotte Butiker og i Hovedsagen

elendig Brolægning som alle russiske Byer

af den Størrelse; men den gjorde nærmest

Indtryk af at sove de 9 Maaneder efter

„Messetidens" feberagtige Liv.

Men bedaarende tager den sig ud fra Flo-

den, navnlig i den russiske Solnedgangs

Pragt, naar Himlen luer i gyldne Farver,

Solen flammer i Tusinde Ruder og de talrige

gyldne Kupler funkler over de mørke Træ-

kroner, der allevegne bølger over Byen. Da

vi paa Tilbagevejen passerede Nischnij igen,

forlod vor Damper netop Byen i Solfaldets

Time.

Ved Kiscliiiij hører det russiske Rusland

op. Mod Nord, Nordøst og Øst lever de
4— 5 Millioner Finner, der bor udenfor Stor-

fyrstendømmets Grænser og lader Russerne

frygte en kommende „storfinsk" Bevægelse.

Da nu Wolgaen, ved Hjælp af Tusinder

af Dampere og Titusinder af Lastpramme
danner Hovedforbindelsen mellem ^/^ af det

europæiske Rusland og Vesten til den ene

Side og Asien via Astrachan og de trans-

kaspiske Baner dybt inde i Turkestan og
Persien til den anden Side, saa vil man for-

staa, at man ikke mange Steder i den gamle
Verden kan se en saa broget Mangfoldighed

af Folketyper, som i den stadig skiftende

Dækspassagerbefolkning paa de vældige Wol-
gadampere. — — —

Vi dampede altsaa foreløbig ned ad Flo-

den, omtrent ret i Øst mod Kasån, hvor

Floden bojer skarpt imod Syd. Vi impone-

redes strax af den vældige Trafik. Næsten
hvert 5te Minut mødte vi en Paladsdamper

paa 2—400 Fods Længde, eller en Slæbe-

damper med Lastpramme, af hvilke nogle

næppe gav de største Oceanbaade noget efter
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i Længde og Bredde. Desuden passerede vi

talløse Tømmerflaader og Robaade.

Men den meste Opmærksomhed holdtes

fangen af Breddernes vidunderlig afvexlende

Skønhed.

P'loden krummer sig ud og ind, deler sig

ofte i flere Grene mellem store, flade Øer,

hvis forrevne Buske viser, at de nylig havde

været helt overskyllede af Vaarfloden. Og-

saa den højre Bred viste stærke Spor, indtil

8— 10 Alen over Vandspejlet, af Tøbruddets

Rasen. Klinter var underminerede eller styr-

tede ned, Bredden oprodet, og mange Steder

laa friskstyrtede, nyudsprungne Trær og

Buske med Rødderne i Vejret ned ad Skræn-

terne.

Ogsaa den højre Bred var i Regelen skov-

klædt af mægtige Ege, Elme, Elle, Fyr og

Gran, og mange yndefulde Birketrær imellem.

Her og der lyner et mægtigt Klosters

mange Guldkupler over de hvide Bygninger,

der tager sig pragtfulde ud mod den grønne

Skov. Virkningen forhøjes ofte ved smaa,

lyserøde Kapeller op imod de store, hvide

Murfa9ader.

Mange af disse Klostre er stærkt søgte

Valfartssteder med „undergørende" Helgen-

billeder, og Damperen lægger da altid til.

Paa den store, overbyggede Landgangspram,

hvor Damperne lægger til, er der opført et

lille Kapel med mange hellige Billeder og

Krucifixer over Alteret. Alle Passagerer

uden Undtagelse strømmer i Land og samles

i og foran Kapellet, mange knælende, selv

af de velklædte Folk. De hører sunget en

Messe paa Slavonisk, der er det almindelige

Kirkesprog, skønt ingen forstaar det, og

korser og bøjer sig usianselig. Mange Bøn-

der dunker Hovedet mod Jorden, gamle Ko-

ner græder. I 2 smaa Boder, som flankerer

Kapellet, sælger Munkene mange smaa Hel-

genbilleder og Voxlys, hvilke sidste tændes

og henstilles paa Alteret.

Ved en anden Pram har imidlertid en

mægtig Flodpram lagt til, pyntet med Grønt

og fyldt med festklædte Bønder, der nu

myldrer i Land, ordner sig i Procession med
de krucifixbærendc Poper i Spidsen, og syn-

gende drager op mod det hellige Kloster.

Med lange Mellemrum dukker en „Kreds-

stads" 5— 6 Kirker og Klostre frem af Sko-

ven. Ved nærmere Eftersyn viser det sig,

at Byen, trods dens 5—8000 Indvaanere,

bestaar af et Hav af Bondehytter med et

Par Snese hvide Murstenshuse iblandt. Fra-

set en Slags „Vej" af Risknipper over den

bløde Forstrand ser man ikke synderlige

Spor til Forbindelseslinier, og de forhistoriske

Køretøjer, ikke mindst det rædselsfulde Mar-

terinstrument, Tanmtas'en, synes lavet til at

køre over Alpetoppe.

Men hvilke Folketyper ser man ikke!

Der er de høje, sværlemmede Storrussere

i mørke, lange Frakker, mørk Kasket, mørke

Pludderbuxer og lange Støvler, blonde lang-

haarede og langskæggede, gemytlige og sorg-

løse. Deres Kvinder er broget klædte og

sværlemmede og grimme, i stærk Modsæt-

ning til den skønne og gratiøse lillerus-

siske Kvindetype.

Der er de slanke, smukke Tatarer, mørke

af Lød og Haar ; mørkt klædte med Pels-

huer, og lange graa eller oftere lyserøde Filt-

støvler, som om Vinteren puttes inden i de

lange Læderstøvler. De er glatragede paa

Hovedet men har lange, martialske Overskæg.

Deres Kvinder er mindre, mørkt klædte med
hvide Hovedklæder og sjældent tilslørede

trods deres Islam.

Flertallet af Befolkningen herude er dog

de smaa uanselige, skævøjede og brungul-

hudede Finner, der kun med de yderste For-

behold tør betegnes som Skabningens ypperste

Blomst.

De undersætsige Mænd gaar i graa Pels-

huer, graa eller graabrune Pjaltekofter, Filt-

strømper, graa eller lyserøde, og gule Bast-

sko.

Deres smaa, lavbenede Kvinder, der helst

skal ses i Bælgmørke, gaar i tykke, fedtede,

vatterede Kjoler, der stumper ved Knæene

og præsenterer et Par uformelige Stolper i

sorte Filtstrømper, omvundne med de Hys-

sing- eller Bastbaand, der fastholder Bast-

skoene.

Derimellem ses saa mørke Persere i spidse

Lammeskindshuer, høje smukke Tjerkessere i

deres klædelige Dragt, der i Regelen, paa

Grund af de urolige Tider, gør Tjeneste

som Privatpoliti hos Godsejere eller Fabri-

kanter, Kinesere, Japanere, Grækere, Jøder,

Armeniere o. s. v.

Disse Sværme dirigeres af de allesteds

nærværende blaa Gendarmer, og ved Byerne

tillige af en sabelraslendc, fladhuet Officer.

Op paa Dagen, den anden Dag, ser vi et

Stykke tilhøjre for Floden en Mængde Kup-
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Tommertlotere paa Wolga.

ler Og Taarne hæve sig over en Dal, der gamle Residens, der ligger c. 3 Fjerdingvej

løber op i Landet. Det er Kasiiu, Khanernes opad den middelstore Kasaukaflod.

Temmerllaader paa Wolga. I Baggrunden Kasun.= 749
•



Wolga-Fart

Nærved Byen passeres det smukke og

storslaaede Monument for Byens Erobring, og

strax efter stiger Kremls høje, hvide Mure

op over Engene paa deres høje Lerskrænt.

Terrænet om og i Byen er i det hele stærkt

kuperet, hvorfor en af Parkerne bærer det

pompøse Navn: „Det tatariske Schweiz".

Byen har 150,000 Indvaanere, hvoraf ^4
er muhamedanske Tatarer, og den er en

sælsom Blanding af Øst og Vest.

Jeg har hørt mange Fortællinger om Rus-

sernes store Sprogfærdighed, navnlig i Fransk

;

men mine Erfaringer fra 1 Maaneds Rejse

over Warschau, Kiew, Odessa, Krim, Moskwa,
Wolga, Pefersborg bekræfter det ikke. Der

er sikkert en ganske lille Minoritet, der taler

udmærket Fransk, maaske bedre end Russisk,

men for de 99^2 % ^f Befolkningen gjæl-

der dette næppe.

Jeg tiltalte Hundreder af Officerer, Em-
bedsmænd og Studenter paa Fransk, og de

9 af 10 bare saa forfærdede paa mig, mum-
lede „Non", „Non" og stak af. Af det al-

mindelige Borgerskab kan en Del Forretnings-

mænd snakke lidt Tysk, enkelte lidt Fransk.

Paa de større Hoteller er der altid et Par

Fæstningsport i Xisclinijs Kreml.

Mennesker, der kan Tysk, sjældent Fransk,

aldrig Engelsk. Nede paa Krim var der

nogle Steder, hvor jeg ikke kunde tale Men-
neskesprog med andre end nogle Italienere,

der var saa venlige at forstaa mine Brokker

Italiensk. Men paa Wolgaen svigtede saavel

de 3 Hovedsprog som Italiensken. Der var

kun Fingersproget og Mimiken og saa mit

russiske Parlørsprog tilbage, som jeg møj-

sommelig maatte hale op af Sidelommen. Og
det er ikke rigtig godt, naar man vil være

lidt ubehagelig mod en bedragerisk Droske-

kusk eller en sendrægtig Kelner, at man
maa bede ham vente lidt, til man har fun-

det Grovhederne i Parløren. Det svækker

Virkningen, især naar Ens Kone ikke kan

bevare Alvoren. — — —
Ruslands Klima er mærkeligt; fra den

strænge Vinter gaar det lige over i Som-
mergløden. Skønt Kasån ligger saa nord-

ligt som Skagen, havde de dog haft en kvæ-

lende Hede paa op til 30° R. i Skyggen

lige fra Slutningen af April og til et Par

Dage, før vi kom. Og Luften er mærkvær-
dig klar og Solnedgangene i det lange, lyse

Tusmørke aldeles vidunderlige.

Jeg mindes en Solfaldsstund un-

der en større By, der laa, lig Nischnij,

opad et stejlt Forbjærg. Floden var

som en poleret Staalflade, men snart

spejlede Himlens voxende, gyldent-

røde Flammepragt sig deri. Som
Tusmørket sank, tændtes Tusinder

af Lys i Byen og 5— 6 Palads-

dampere paa Floden lyste hvidt af

elektriske Blus. Paa de talrige Tøm-
merflaader, der drev paa Vandet,

flammede høje, røde Fyrretræs Baal.

Mørke Skikkelser samledes i tæt

Kreds om de vidt henlysende Baal,

og deres Stemmer rungede langt ud

i Dæmringen. Maaske var det tung-

sindige russiske Folkesange, maaske
Tatarernes gurglende Krigssange,

maaske Finnernes skumle Fortids-

kvad, — maaske bare Brændevins-

brøl. iQg ved det ikke; det for-

tonede sig alt i det store Lands

uendelige Rum. Fra Kirkernes Kup-

ler sendte Klokkerne Solen et dun-

drende Farvel, og denne fuldttoncnde

Hilsen rullede i dette Par Timer som
en drønende Klangbølge fra Vest

til Øst henover det vældige Lands
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afvexlende Mark og Skov, og Egnen er vid-

underlig smuk.

Landet er tæt befolket. For hver halve

Fjerdingvej passerer man store Landsbyer

eller store, nye Fabriker. Egnen er Hoved-

sædet for Ruslands mægtig opblomstrende

Bomuldsindustri, der henter sine Raavarer

nede fra Turkestan.

Landsbyerne ser langt mere velhavende og

kultiverede ud end i Østen ved Kasan eller

i Ruslands sydlige Halvdel, hvor den be-

rømte frugtbare „sorte Jords" luddovne Dyr-

kere lever i de usleste Lerhytter.

Heroppe i Skovegnene er Husene byggede

af Træ, ofte fikst malede og med smukke

Dekorationer af gammelrussisk Træskærekunst.

Og der er i Regelen Haver ved hvert Hus.

De mindre Byer ligger ret tæt, og med
10— 15 Miles Mellemrum følger større Han-

delsbyer paa 50—80,000 Indvaanere som
JarosJawl, Kosiroma, Rvbiiisk m. fl. Jorden

er fattig, men Flodens Nærhed gør den

værdifuld, og paa de store Gaarde gøres

der Tilløb til Fremskridt; bl. a. er der en-

gageret en Del danske Mejerister, der som
„Vandrelærere" drager fra Gaard til Gaard.

Det er den herligste Rekreation at sidde

paa det øverste Dæk og se disse vexlende,

solf^'ldte Landskaber glide forbi. Og saa faar

man iblandt et ægte russisk Folkelivsbillede

som dette fra Egnen ved Jaroslawl.

Vi nærmede os en „Kredsstad" paa c.

10,000 Mennesker, der ligger smukt paa

Toppen af en c. 100 Fod høj og stejl Klint,

omgiven af pragtfulde Skove.

Da vi nærmede os, ringede Byens talrige

Kirker og Klostre os en dundrende Vel-

komsthilsen imøde, og mange Tusinde Men-
nesker hastede til Landgangsstedet og tog

Opstilling paa den smalle Forstrand og helt

op ad de grønne Skrænter. Det var Søndag
Middag, i dejligt Solskin.

Nogle Præster fra Byen bar højtidelig

Krucifixer ned mod Landgangsprammen. De
stak hensynsløst Korsene langt ind mellem

Folkemassens Hoveder, hvor Hundreder af

ivrige Munde søgte at snappe et Kys paa

Korset.

Fra Skibet fremtraadte nu en 10—12
ældre og yngre Poper, i straalende Guld-

morsskrud og høje sorte Huer paa Haaret,

der flød dem langt ned paa Ryggen.

I den store Landgangshal paa den over-

dækkede Pram mødte de Byens Poper og

alle Poperne vexlede 4 smældende Trykkys.

Flere rigt forgyldte Helgenbilleder paa Stæn-

ger bares i Land, tilsidst et mægtigt Billede

i gylden Ramme, baaret af 4 Gejstlige. Det

hele tog Opstilling i den aabne Hals brede

Port, sjJ'nlig for alle.

Mængden kom i E.xtase. Saa man op

over Skrænterne, saas Tusinder af Hænder i

ustanselig Bevægelse med at slaa de brede,

vederhæftige russiske Kors, der føres fra

Pande til Bæltested og fra Skulder til Skul-

der. Mange Kvinder knælede; gamle Koner

græd. Alle Skibets Passagerer havde blottet

Hovedet og korsede sig ustanselig, selv de

fineste.

Præsterne messede nu en hellig Hymne
paa Slavonisk. Derpaa kj'ssede Poperne det

hellige Billede og bar det i højtidelig Pro-

cession op til Byen.

Dette var et „Velsignelsesbesøg", et sær-

lig helligt Billede fra et berømt Kloster, der

førtes til den gode Stad for at skaffe den

god Høst og Handel og holde Pest og Ko-

lera borte.

Saadant er ganske dagligdags i Rusland.

Velhavende Folk, der kan betale godt, faar

jævnlig hellige Billeder bragte i højtidelig

Procession til Hjemmet, hvor de bæres gen-

nem alle Stuerne og Haven og Gaarden,

til megen Glæde for Beboerne, og forhaa-

bentlig ogsaa til Gavn. -— — —
Vor Dampers rummelige Indre husede al-

tid et Par Hundrede 3die og 4de Plads Passa-

gerer. De første sov paa nogle Tremme-

hylder, de andre paa det bare Dæk; men
Billetten kostede vist næsten lige lidt.

De lejrede sig klods op ad hinanden mel-

lem ubeskrivelige Bylter af Sengetøj, Klæder

og Pjalter, kogte Thevand og spiste sort,

klægt Rugbrød, stinkende Løg, fæle Pølser

og muggen Ost og friske Agurker under

stor Gemytlighed og et ubeskriveligt Svineri.

Det er gaadefuldt, hvor de skulde hen,

for man vader overalt i overflødig Arbejds-

kraft, være sig paa de fineste Kafeer, hvor

en Hærskare af Opvartere driver over hin-

anden, og til Tømmerflaaderne, hvor en 10-

12 Mand passer 2 Mands Gerning og saa

i Tilgift bygger sig et Par fixe Smaahuse af

Træ, som de bor i under den flere Maane-

ders P'art og siden sælger fuldt færdige til

Sydboerne, forsynet med Døre og Vinduer,

Lopper og andet Tilbehør af det, der er

værre endnu.
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Tatarbyen i Kasan.

Saa sluttede vi endelig den herlige Tur

med det, som aldrig glemmes af nogen, der har

staaet det igennem, — en Istwotchiktur gen-

nem en middelstor Gouvernementsby i Rusland.

Den ægte, russiske Ishcotschik er en lille,

faldefærdig, raslende Kasse med 2 Sæder og

4 lave Hjul.

Om der er Fjedre i den, ved jeg ikke,

men de maa i hvert Fald være stivfrosne

fra Vinteren og ikke siden tøet op.

Forsædet fyldes helt af en Kusk, der er

udpolstret med hele Dyner under sin mørke-

blaa Kofte, saa han har 5 Mands Tykkelse,

— for at se vel-

fodret ud.

Det rygstødløse

Bagsæde har Plads

til knap P/^ Person,

og det rejsende Æg-
tepar sætter sig alt-

saa paa Højkant

og klamrer sig til

Æsken.
Og saa sætter Ku-

sken, der selv sidder

blødt paa en væl-

dig Dyne, sin raske

Hest i flintrendeTrav
!,-„„ j tj^,,„j j„ Mindesmærke for Ivan den
henad Hovedgaden, af Kasån

hvis Brolægning minder om Amerikas Klippe-

bjærge CII miuiatiirc.

Ingen Mark Twainsk „Buckjumper" har
nogensinde gjort Gedehop og Rejespring un-

der en Cowboy som saadan en firhjulet Ara-
ber paa en Hovedgade. Snart galopperer

den paa 2 Hjul, snart hopper den lige

i Vejret med dem alle 4 snurrende i

Luften.

Man sidder hele Tiden og venter, at det

jærnringede, ondskabsfulde Øg skal opløse

sig i sine Grundstoffer og læsse Ens sørge-

lige Rester af i Rendestenen, ognaar man allige-

vel tilsidst havner

paa Banegaarden

uden at have til-

sat hverken Kuf-

fert, Kone eller

Liv, saa er man
saa taknemmelig

over denne uven-

tede Lykke, at

man er ligeved at

ofre Drikkepenge

paa den grinende

Kusk, skønt man
ved, at han har

snydt En redelig

paa Ta.xten.
skrækkeliges Erobring

i 1522.
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DET OFFENTLIGES BIDRAG TIL BØRN FØDT
I OG UDENFOR ÆGTESKAB

Af Expeditionssekretær, cand. jur. K. K. Steincke.

DER afholdtes her i Kobenhavn fra den

9. til 13. August en international Kon-

gres for offentlig Forsorg og privat Velgøren-

hed. Særlig de to sidste Kongresemner: For-

sørgelse af Enker og deres Bom og det forladte

Barns Retsstilling havde aktuel Interesse for

os danske, fordi vi netop fornylig (1908)

har gennemført to Børnelove, dels om Børn

udenfor Ægteskab og disses Forældre, dels

om Hustruers og Ægtebørns Retsstilling, og

desuden for Tiden er stærkt beskæftigede

med Ordningen af Forsørgelsen af Enker

med Børn.

Imidlertid træffer man udenfor de specielt

sagkj'ndiges Kreds, selv blandt de iøvrigt in-

teresserede, en Del Forvirring paa disse

Omraader, og det kan derfor formentlig

være af Interesse at give en Oversigt

over den danske Lovgivnings øjeblikkelige

Stilling til denne Børnelovgivning , Spørgs-

maal som egentlig ikke er blevet bedre be-

lyst ved Bladenes Referater fra Velgøren-

hedskongressen.

Til Indledning vil det da være rimeligt at

give en ganske kort historisk Oversigt over

Lovgivningens Stilling til de saakaldte uægte

Børn eller — som jeg foretrækker at kalde

dem — ugiftes Børn*). Disse har jo nem-

lig overalt beskæftiget Lovgiverne først,

endda langt tilbage i Tiden. Imidlertid ikke

paa Grund af særlig Sympati for de saakaldte

fri Kønsforhold eller af særlig Kærlighed til de

ugiftes Børn. Tværtimod ! Det Sædeligheds-

*) Dette Udtryk er vel ikke korrekt; dog er

disse Børn sikkert lige saa ofte Børn af ugifte

som Ægtebørn er Børn af Ægtefæller, og da det

ikke er muligt at finde noget helt korrekt Udtryk

paa Dansk, er „ugiftes Børn" formentlig at fore-

trække for det meningsløse „uægte" og det alt for

tunge Lovgivningsudtryk „de udenfor Ægteskab

fødte".

ideal, som mere og mere hyldes af Nutiden, og

som bl. a. Ellen Key har slaaet saa stærkt til

Lyd for, nemlig at Kærlighed er sædelig selv

uden lovligt Ægteskab, men dette usædeligt

uden Kærlighed, er stadig ikke trængt igen-

nem paa Rigsdagen. Flertallet dér slutter sig

stadig i Princippet til den gammeldags kirke-

lige Betragtning, hvorefter „en ugift Kvinde,

der i Kærlighed bliver Moder, kaldes falden,,

men hæderlig den gifte Kvinde, der uden Kær-

lighed føder Børn til den Mand, der har købt

hende". Lovgivningsmagten betragter — tør

man vel sige — stadig Kønsforhold udenfor

Ægteskab som principielt usædelige, og denne

Betragtning har overmaade stærk Tilknytning

til Historien.

Lige til ind i det 19. Aarhundrede straf-

fede man fri Kønsforhold, oprindelig meget

pikant med offentlig Skrifte og i Gentagelses-

tilfælde med offentlig Piskning eller Tugthus;

ja, hvis Damen var adelig, gik det her i

København ud over Forførerens Hals, naar

//(/;/ da ikke selv var adelig, thi i saa Fald

slap han med at blive æreløs og lige saa

foragtet som den er, der lader sig forføre !

Til Gengæld for den Foragt , Moderen saa-

ledes nød , fik hun alene en Pligt til at

sørge for Barnet. Resultatet blev naturlig-

vis i overmaade mange Tilfælde, at hun en-

^en maatte udsætte Barnet eller i sin Nød

og Fortvivlelse dræbe det. Dette kunde selv-

følgelig ikke blive ved at gaa, og med den

i sidste Halvdel at det 18. Aarhundrede

raadende mere humane Aand fulgte saa i

1763 Bestemmelsen om, at Faderen skulde

bidrage mindst Halvdelen af Omkostningerne

ved Barnets „iiodlorflige Underhold-'. Vi er

dermed naaet til Alixwiila ioushidragciic.

Men først i 1888 kom det næste afgø-

rende Skridt: del offciilligc som en Slags

Kaitlioiiisl for Faderen, en Følge af den mo-
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derne Sociallovgivning. Paa dette Princip om

det offentliges delvise og subsidiære Forsorgs-

pligt bygger de følgende Love af 1892, 1900

og 1 908 videre, og særlig denne sidste, nu

gældende Lov har medført adskillige For-

bedringer.

Stillingen er i Øjeblikket følgende : Børnene

skal ikke længer opdrages som de allerfattigste,

men i Reglen som Børn af Middelklassen

paa vedkommende Egn, og Faderens Bidrag

skal i Almindelighed sættes til ^/r, af Udgif-

terne ved at faa Barnet forsørget i gode

Plejehjem. I Praksis sættes Bidraget i Reg-

len til samme Beløb som det offentlige

kautionerer for, det saakaldte Nonnalhidnig,

i København og Frederiksberg f. Eks. 12

Kr. maanedlig i Barnets to første Leveaar og

derefter 10 Kr. maanedlig, sædvanlig til dets

18. Aar, Endvidere kan der paalægges

Faderen særlige Bidrag til Barnets Daab,

Konfirmation, Skoleundervisning, faglige Ud-

dannelse eller i Anledning af dets Sygdom

eller Begravelse , men disse særlige Bidrag

kan dog aldrig udbetales af det offentlige.

Dernæst forfalder Bidraget forud for ^/2 Aar,

og der er ved Loven sørget for, at det

første Bidrag kan forfalde straks ved Barnets

Fødsel, idet den vordende Moder allerede

ved Udgangen af sjette Svangerskabsmaaned

kan kræve Sag rejst mod Faderen. At denne

er forsvunden forhindrer ikke, at der kan

paalægges ham Bidrag, og er han død, rettes

Sagen mod hans Bo eller Arvinger.

Og i alle Tilfælde , hvor Bidrag saaledes

er paalagt og ikke betales til Forfaldstid,

altsaa ogsaa selv om Faderen er død, kan

Moderen, forsaavidt hun er forsørgelsesberet-

tiget her i Landet, henvende sig til det

offentlige, i Reglen Politimesteren, og faa

Normalbidraget for det Sted, hvor Barnet op-

drages, udbetalt, saafremt hendes Formuefor-

hold og Erhverv ikke tillader hende selv at

sørge for Barnets forsvarlige Underhold og Op-

dragelse. Har hun sat Barnet i Pleje, skal

hun dog have Plejeforældrenes Samtykke

eller deres Kvittering for, at hun har betalt

Plejelønnen; i modsat Fald kan disse selv

hæve Normalbidraget.

I det udviklede er Hovedreglerne om det

offentliges Bidrag til ugiftes Børn fremstillet.

Skulde vi paapege de nærmestliggende Mang-

ler ved Loven i denne Henseende, er der

vistnok Grund til at fremhæve følgende: For

det førsle er Normalbidragene de fleste Steder,

om ikke overalt , for lave til at sikre den

Opdragelse, Loven selv tager Sigte paa,

lavest paa Bornholm, hvor de kun er 6Q

Kr. aarlig for de to første Aar og derefter

50 Kr., altsaa ikke en Gang Halvdelen af

Københavns og Frederiksbergs. For det andet

er det praktisk taget ret værdiløst for Mode-

ren at faa Faderen paalagt særlige Bidrag

til Daab, Konfirmation osv., naar disse Bi-

drag aldrig kan udbetales af det offentlige.

For del tredje byder Loven ikke tilstrække-

lig Garanti for, at Bidraget virkelig kommer

Barnet tilgode, særlig naar dette opdrages

hos Moderen selv. Der tiltrænges derfor for at

undgaa Misbrug noget lignende som det af So-

cialdemokratiet krævede faste Værgetilsyn med

ugiftes Børn. For det fjerde virker det i de

fleste Tilfælde uheldigt, at det offentlige kun

udbetaler Bidraget for mindst ^2 ^^'" ^<^

Gangen, idet Fristelsen til at bruge Pengene

til andre Formaal end Barnets Vel stiger

med det udbetalte Beløbs Størrelse, særlig da

Flertallet af disse Kvinder ikke er vant til

at have mange Kontanter mellem Hænder og

i Reglen ikke er 1. Klasses Økonomer.

For del Jeiiile er det i Almindelighed sik-

kert urimeligt at gøre Udbetaling af det

offentliges Normalbidrag afhængig af, at

Moderen er forsørgelsesberettiget her i Lan-

det; thi Bidraget skulde jo anvendes til

Underhold for Barnet, og dette maa an-

tages at kræve det samme Kvantum Føde-

midler, hvad enten Moderen taler svensk,

tysk eller dansk. Tilmed er Barnet dansk

Statsborger, hvis det bliver her i Landet til

sit 19. Aar. Dertil kommer, at denne Be-
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stemmelse kan friste Moderen til i sin Nød

at indgaa et ufornuftigt Ægteskab og altsaa

derved kan virke demoraliserende. En ugift

tysk Pige har f. Eks. 3 Børn med 2 Fædre,

det begge er stukket af efter at være idømt

ialt 360 Kr. aarlig. Disse Penge kan hun

ikke faa hos det offentlige og er altsaa alene

om at forsørge Børnene. Tyer hun til Fattig-

væsenet , kan hun risikere Hjemsendelse til

Tyskland, hvad hun ikke vil. Men dum er

hun ingenlunde, og hun faar da en lys Idé.

Hun formaar en bekendt, en sølle Fyr, der

intet ejer, til for en mindre Sum at gifte sig

med hende paa den udtrykkelige Betingelse

senere at lade sig skille igen. Derved op-

naar hun dansk Indfødsret og kan fremtidig

hæve 360 Kr. aarlig til sine Børns Under-

hold , medens Ægteskabet ikke virker tyn-

gende paa nogen af Parterne. Endelig kan

for dcf sjette nævnes den uheldige Bestem-

melse, at Adoptivforældre ikke kan faa Bi-

draget udbetalt af det offentlige, en Regel,

der kraftig modvirker en Adoption, der i de

allerfleste Tilfælde vilde være til stor Fordel

for Barnet.

Disse forskellige Fejl kan mere eller min-

dre føres tilbage til det historisk begrundede

Faktum, at selv Loven af 1908 kun beteg-

ner en videre Udfoldelse af det Synspunkt,

der har ligget til Grund for hele denne Lov-

givning : Huvumitetshensvu overfor Moderen

som den svageste af de to medskyldige,

medens Loven burde have brudt med denne

Betragtningsmaade og ene have bygget paa

Reishensyn overfor Barnet selv. *) Fejlene er

imidlertid nemme at rette, selv om man iøvrigt

ikke ønsker at røre ved de Principper, Lo-

ven bygger paa, og Loven er altsaa selv

nu i det hele og store god og praktisk

brugbar, naar Hensyn tages til, hvad man

*) Hvad dette Grundsynspunkt fører til, er det

ikke Opgaven her at udrede ; herom maa henvises

til Fagtidsskrifter, jfr. f. Eks. „Tidsskrift for Ar-

bejderforsikring" for Febr. 1910.

kan opnaa, som Samfundsforholdene for Ti-

den er.

Dette er derimod langtfra Tilfældet med

den samtidig vedtagne Lov til Fordel for

Hustruer og Ægtehorn ! Ved denne Lov har

det været Meningen at yde økonomisk Støtte

til de Børn , der / Reglen maa antages at

vokse op under Forhold , der i Hovedsagen

er analoge med de for ugiftes Børn gældende,

altsaa i Tilfælde, hvor Moderen faktisk er

ene om Forsørgelsesbyrden. Det kunde jo

nemlig ikke skjules, at man efterhaanden var

naaet til at stille ugiftes Børn betydelig

bedre end adskillige Ægtebørn, selv om man

tager i Betragtning, at disse sædvanlig nyder

Fordelen ved at vokse op i deres Hjem, me-

dens hine gennemgaaende er anbragt for Be-

taling hos fremmede. Man maatte altsaa til

at gøre noget for Ægtebørnene, og man be-

gyndte da med at udskyde Spørgsmaalet for

dem, man skulde tro først og fremmest

vilde blive hjulpet, nemlig Enkernes Børn,

men herom nærmere nedenfor.

Derimod har man til en vis Grad taget

sig af forladte, fraseparerede og fraskilte Kvin-

der med Bom, idet det offentlige ogsaa for disse

Børns Vedkommende udbetaler Bidrag uden

Fattighjælps Virkning for Moderen. Loven

herom er i det hele skaaret over samme

Læst som den nys omhandlede Lov om de

ugiftes Børn, men der er dog meget væsent-

lige Forskelligheder, og disse er alle i Dis-

favør af Ægtebørnene.

Forskellen viser sig straks, naar Faderen

skal sættes i Bidrag! Thi medens den

ugifte Fader eller hans Bo kan blive idømt

Bidrag, selv om han er forsvunden eller død,

kan dette ikke ske for den giftes Vedkom-

mende. Forlader Manden Hjemmet og for-

svinder, eller sorger han blot for at skifte

Opholdssted nogenlunde hyppig, vil Konens

Bestræbelser for at faa ham paalagt Bidrag

være sørgelig resultatløse. Og nu viser det

sig i Praksis, at disse Ægtemænd har en

rent forbavsende Evne til at gøre sig usyn-

756



Det offentliges Bidrag tit Børn

lige eller narre den agtværdige, men ikke

overvættes hurtige Øvrighed. Aar efter Aar

kan gaa paa denne Maade, indtil Konen ti^

sidst taber Taalmodigheden og lader ham

sejle sin egen Sø, og hun er da fremtidig

alene om Forsørgelsen af Børnene, hvilket

ofte vil sige, at Fattigvæsenet maa træde til,

idet hun er udelukket fra at hæve Bidrag

hos det offentlige, i alle Tilfælde hvor saa-

danne ikke er formelig paalagt Faderen.

Men selv om det nu skulde lykkes hende

at faa ham dømt, gælder den for ugiftes

Vedkommende anførte Regel, at Faderens

Bidrag i Almindelighed skal sættes til ^/r, af

Udgifterne ved Barnets forsvarlige Underhold,

slet ikke for Ægtemænd. Disses Bidrag skal

alene fastsættes „under Hensyn til den for-

pligtedes egne Kaar og andre Omstændig-

heder, der herved egne sig til at tages i

Betragtning", og da en Mængde af disse

Mænd er ganske ude af Stand til at forsørge

sig selv, er deres Evne til at svare Bidrag

til andre ofte lig Nul. For et Syns Skyld

bliver der vel i Reglen paalagt dem et Bi-

drag, men ofte ikke mere end ^/g— ^l^ af,

hvad de havde maattet udrede, hvis de ikke

havde været gift med Barnets Moder.

Og nu er ganske vist Normalbidragene

ens for Ægtebørn og ugiftes Børn, men da

det offentlige dog aldrig betaler mere, end

der virkelig er paalagt Faderen selv, kommer

Bestemmelsen om Normalbidragene hyppigt

til ligefrem at gøre Nar ad den gifte Moder;

hun maa nøjes med Vs^Vs- alene fordi hun

har begaaet den Dumhed at gifte sig med

Børnenes Fader. Denne har imidlertid baa-

ret sig klogt ad ved at gifte sig med hende;

thi medens han nu maaske slipper med at

betale 40 Kr. aarligt til hvert Barn, hvilket

svarer til ^/g Bajer daglig paa en tarveligere

Beværtning, maatte han, hvis han ikke havde

giftet sig med Moderen, have givet Afkald

paa 3 halve Bajere om Dagen i Anledning

af det samme Barns Forsørgelse; man ser

altsaa, hvorledes de fri Kønsforhold i Mod-

sætning til Ægteskabet efter vor nugældende

Lovgivning i høj Grad kan virke til Ædrue-

lighedens Fremme i vort lille Land. At disse

Regler samtidig, saa længe det ikke er godt-

gjort, at Ægtebørn kan nøjes med ^/j
—

^/g

af den Føde, Samfundet anser passende for

ugiftes Børn, maa virke stærkt svækkende

paa vedkommende Moders Fatteevne, ikke

mindst naar det samme Samfund stadig ind-

prænter Ægteskabets Hellighed og de frie

Forholds Umoralitet, vil ikke undre. Da

Moderen ikke vil kunne forstaa et Muk af

hele denne Ordning, hvorefter der skal 2—

3

Ægtebørn til at veje et saakaldet „uægte"

op i .Samfundets Øjne, og da hun selvfølge-

lig ikke kan tro, at det er Loven, der er

„sindsforvirret", svækkes Tilliden til hendes

egen Fatteevne i betydelig Grad ; men dette

er naturligvis et mindre Onde i et Samfund,

hvor man gennemgaaende interesserer sig

mere for Kvindernes Ben end for deres

„Hoved", og hvor Mændene hidtil har for-

beholdt sig at begaa de offentlige Dumheder

paa egen Haand. Man tør imidlertid nu

haabe paa en Ændring heri, efter at Vel-

gørenhedskongressen saa kraftigt har paa-

kaldt Kvindernes Deltagelse i Velgørenheds-

arbejdet, Kongressens 3die Dagsorden.

Men lad os gaa videre i Loven ! Naar

den gifte Kvinde efter mange Genvordig-

heder har faaet Manden paalagt Bidrag og

til sin store Skuffelse har set, at dette maa-

ske kun blev ^s— V2 af, hvad hun havde

ventet og hvad hendes ugifte Veninde faar

til sine Børn, drager hun alligevel et Lettel-

sens Suk over at være kommen saa vidt, og

i forholdsvis godt Humør vandrer hun op

hos det offentlige med sin Resolution for at

faa Bidraget udbetalt. Men her møder der

hende en ny og smertelig Skuffelse. „Nej,

kære Frue eller Kone," bliver der svaret

hende, „havde De været ugift, kunde De have

faaet ^/j Aars Bidrag nu; som gift maa De

vente ^2 -^ar; thi Bidrag til Ægtebørn for-

falder halvaarsvis bagud; De maa derfor se
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at klare Dem selv endnu et halvt Aar eller

ogsaa anmode om Fattighjælp." „Ja, men

saa det Bidrag, min Mand er idømt til mig

selv, kan jeg ogsaa først faa det udbetalt

om ^/g Aar?" spørger hun. „Næh," lyder

Svaret, „Bidraget til Dem selv kan De over-

hovedet aldrig faa udbetalt af det offentlige."

Og hun forlader Kontoret, fuldkommen blank

for Forstaaelse af alle disse Dybsindigheder.

At de samme Fejl, der efter det tidligere

udviklede knytter sig til Loven om ugiftes

Børn, tillige i større og mindre Grad ogsaa

gælder den nu omhandlede Lov, følger af,

at denne — som bemærket — i øvrigt

ganske slutter sig til hin ; dog er der Grund

til at fremhæve, at det uøkonomiske i kun

at udbetale Bidrag 2 Gange aarlig, snarere

viser sig stærkere overfor Loven om Ægte-

børn, idet disses Mødre jo oftest har en større

Børneflok end de ugifte. Den absolut laget

større Sum, den gifte Moder derfor i Reglen

faar udbetalt 1— 2 Gange aarlig, forstaar

hun ofte slet ikke at administrere!

Som vi altsaa har set, er der endnu et

godt Stykke tilbage, før Ægtebørn er kom-

men paa Højde med ugiftes med Hensyn til

Bidrag fra det offentlige, og hertil kommer,

at Euker {med Børn) ganske er holdt udenfor

denne Lovgivning, for saa vidt de da ikke,

forinden de er blevet Enker, som forladte, fra-

separerede eller fraskilte allerede har faaet

Manden paalagt Bidrag, og denne — vel at

mærke — først er død efter Lovens Ikraft-

træden. Med andre Ord : de allerfleste En-

ker med Børn, nemlig først og fremmest alle

dem, der har saiuicvct med Manden indtil

hans Død, er ganske udelukket fra hos det

offentlige at faa Bidrag til deres Børn.

Samfundet „straffer" altsaa de lykkelige

Ægteskaber eller rettere : sætter en Præmie i

Kontanter paa de ulykkelige. Hvis derfor

en Ægtemand i mindre gode Kaar har den

tilbørlige Kærlighed til sin Hustru og An-

svarsfølelse overfor sine Børn, bør det være

hans første og kæreste i'ligt, hvor underlig

det end lyder, at forlade sit Hjem. Bliver

han der og Døden skulde overraske ham i

sin Families Arme, vil denne være hjemfal-

den til Samfundets højeste Unaade: Fattig-

væsenet. Sørger han derimod for at forlade

sine Kære og at blive idømt et saa stort

Bidrag som mulig til deres Underhold, vil

han med nogenlunde Ro kunne se Døden i

Møde; Samfundet vil da som Tak for hans

Selvopofrelse udenfor Fattigvæsenet delvis for-

sørge hans Børn efter hans Død. Kan der

være nogen Tvivl om, hvad den hæderlige

Ægtemand vil gøre? Kun den inkarnerede

Egoist vil under den nugældende Lovgiv-

ning, naar han er ubemidlet, paatrænge sig

Samlivet med Kone og Børn, der maa gaa

i evindelig Skræk for, at han skal dø fra

dem, inden de har faaet ham smidt ud og sat

i Bidrag.

Den danske Lovgivnings Stilling er med an-

dre Ord i Øjeblikket denne : De Kvinder, der

har levet fjernest fra den officielle Moral, nem-

lig i helt fri Kønsforhold, faar til Gengæld

et ikke uvæsentligt Beløb udbetalt for hvert

Barn, de har sat i Verden ; de Kvinder, der

vel har indgaaet et lovformeligt Ægteskab,

men sørget for at faa det omstyrtet igen,

bliver belønnet med ca. halvt saa meget for

hvert Barn som de ugifte, medens endelig

de Kvinder, der har levet i fuld Overens-

stemmelse med den officielle Moral i trofast

vedvarende Samliv med deres Mand, til Tak

intet som helst faar til Børnenes Underhold,

hvis Manden falder fra. Et Eksempel, der

ikke er mere konstrueret, end at det i det

store og hele har foreligget i Praksis, vil

vise, hvorledes Forholdet kan arte sig for

Tiden:

En ung Pige med et stort Hjerte giftede

sig med en flink Arbejder, der kort efter

døde, efterladende hende et Barn. Men hun

elskede — som Gustav Wied siger — sin

Mand saa højt, at hun blev ved med at faa

Børn længe efter hans Død. Efter IV2 Aars

Forløb arriverede der saaledes en ny Ver-

758



Del offentliges Bidrag I il Børn

densborgerinde, der havde et rent Ladegaards-

lem til Fader. Ogsaa han forlader denne

Tilværelse, og hun bliver paany gift. I an-

<jet Ægteskab faar hun 3 Børn, hvorefter

Manden, der er bleven mere og mere forfalden,

forlader hende. Hun er nu ene om at for-

sørge de 5 Børn I Til det ældste (af første

Ægteskab), hvis hæderlige Fader alt for tid-

lig afgik ved Døden, faar hun altsaa Nul

og nichts af det offentlige; til det næst-

ældste, til hvilket den ligeledes afdøde „Sund-

holmer" var Fader, faar hun derimod 130

Kr. aarlig af det offentlige; til hvert af de

3 Ægtebørn af andet Ægteskab, hvis Fader

forlod hende, men intet ejer eller bestiller,

faar hun 40 Kr., for alle 3 altsaa 130 Kr.,

det samme som til det eneste Barn, hun har

faaet som ugift. Det bliver i det hele 340

Kr. aarlig til de 5 Børn ; havde hun der-

imod helt sprunget Præsten over, vilde hun

ganske vist have gjort sig skyldig i „for-

argeligt Samliv", men dette vilde dog sam-

tidig have indbragt hende — ikke 340,

men — 600 Kr. aarlig til de 5 Børn.

Eller lad os betragte Sagen fra hendes

anden Ægtefælles Stade ! Han har f. Eks.

ogsaa før Ægteskabet et Barn og faar altsaa

foruden dette ved sit Ægteskab 3 Stedbørn

— Konens i Ægteskabet indbragte Børn —
at forsørge samt efterhaanden de 3 Ægte-

børn. Til sit første Barn maa han betale

130 Kr. aarlig, og da han forlader Hustruen,

bliver han idøml 40 Kr. aarlig til hvert af

de 5 Børn, hun i det hele har; men da en

Stedfaders Bidrag ikke — saa lidt som Ad-

optivfaderens — kan udbetales af det offent-

lige, og da den her omhandlede Mand intet

ejer eller bestiller, vil han praktisk taget

kun faa Politiet paa Nakken for følgende

Beløb: 130 Kr. aarlig til Barnet fra hans

Ungkarledage og 130 Kr. aarlig til hans 3

Ægtebørn tilsammen, medens han vilde være

kommet til at betale — ikke 340, men —
480 Kr. aarlig, hvis han ikke havde gif-

tet sig.

Medens hans Kone altsaa iiiisler 360 Kr.

aarlig ved at have giftet sig, tjener han for

saa vidt 340 Kr. paa samme Formalitet.

Men Utak er Verdens Løn! I Stedet for

at takke Samfundet, fordi han er sluppet saa

billig, blev han saa ked af Politi, Udpant-

ning og Afsoning, at han forlod den fædrene

Jordbund og fra Udlandet sendte sin For-

sørgelseskommune følgende Epistel: „Naar

man har boet i et Land, hvor der gives saa

fjollede Love og der findes Embedsmænd,

der er fjollede nok til at administrere disse

Love, saa maatte man selv være endnu

mere fjollet, hvis man vilde blive i dette

fjollede Land. Derfor kommer jeg aldrig

godvillig hjem mere!"

Naar man da, idet man i Hovedsagen

— om end ud fra et andet Synspunkt —
maa give denne Mand Ret, til Slut vil

spørge, hvorfor i al Verden Lovgivningen er

havnet i denne Tummelumskhed, og om den

da ikke agter snarest mulig at bringe for-

nuftige Tilstande til Veje, maa jeg blive

Svar skyldig, for saa vidt angaar de store

Forskelligheder mellem Stillingen overfor

ugiftes Børn og overfor de Ægtebørn, til

hvilke der altsaa nu kan ydes Bidrag.

Hvad derimod Enker med Bom angaar, er

Forholdet dette (og i saa Henseende er man des-

værre neppe naaet til større Klarhed efter Vel-

gørenhedskongressen, hvis megen Lærdom og

Sammenblanding af Alverdens Synspunkter

snarere har øget Forvirringen): Man var i det

i 1908 regerende Venstre ikke klar over, om

man for Enkers Vedkommende vilde gaa For-

sikrings- eller Forsorgelsesvejen og derfor

blev man staaende. Tillige af Frygt for de

økonomiske Konsekvenser af at drage Enker

med Børn ind under denne Lovgivning.

Medens der nemlig her i Landet kun er ca.

3800 separerede og ca. 3500 fraskilte Kvin-

der, er der over 100,000 Enker; d. v. s. for

hver Gang der er 3 fraskilte Kvinder, er der

4 fraseparerede, men 1 38 Enker.

Og selv om nu en stor Del Enker ingen
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uforsørgede Børn har, og omtrent Halvdelen

af dem er over 60 Aar, og altsaa i Reglen

vil kunne faa Alderdomsunderstøttelse, mang-

ler man endnu den fornødne Statistik til at

beregne Udgifterne ved Bidrag til Enkernes

Børn efter de for ugiftes Børn gældende

Regler. Ganske vist ved man, at der kun

er et Par tusind Enker under Fattigvæsenet,

men herfra kan intet sluttes, da mange Tu-

sinde foruden disse vilde fyldestgøre de al-

mindelige Trangsbetingelser for Børnebidrag.

Der er saaledes alene 8000 Enker efter Hus-

mænd, Parcellister og Indsiddere, 10,000 be-

skæftigede ved Beklædnings- og Tekstilindu-

strien, et Par Tusind, der lever af Vadsk og

Strygning, 5— 6000 af Syning og 8—9000
tilhører nærmest Tyendeklassen som Ren-

gøringskoner, Bude, Daglejersker el. lign.

Omvendt ved man, at kun Tredjedelen af

samtlige Enker lever af egne Midler: 4000

som Pensionister, 10— 11,000 som Aftægts-

folk, 4000 af Legater og Stiftelser og „kun"

12,000 som egentlige Kapitalister.

Imidlertid tør man haabe, at Kongressen

og det gennem denne fremskaffede store Ma-

teriale dog vil bidrage til, at Rigsdagen nu sæt-

ter Kraft ind paa Behandlingen af Socialdemo-

kraternes Lovforslag om at yde Bidrag til En-

ker med Børn, men hvad der kan befrygtes

at sinke Sagen og sløve Lovgivningsmagtens

Samvittighed, hvis man tør tænke sig en

slig, er den Henvisning af Enkerne til

Hjælpekasserne, som man fra alle Sider er inde

paa. Det er nemlig slet ikke Hjælpekassernes

naturlige sociale Opgave at tage en slig fast

Forsørgelse op, og det skal herved fremhæves,

at daværende Indenrigsminister P. Munch,

der i øvrigt i Fjor stillede sig meget venlig

til Lovforslaget, gjorde sig skyldig i en al-

mindelig, men uheldig Begrebsforvirring, naar

han i Folketinget sagde: „Den Vej, Forsla-

get her gaar, er at bygge paa det samme

Princip, som vi anvender ved vort Hjælpe-

kassesystem ..." — i Modsætning til For-

sikringssystemet. Det er vel rigtigt, at hver-

ken Alimentationslovene eller Hjælpekasse-

loven bygger paa Forsikringssystemet, men

der er alligevel den afgørende Forskel mellem

disse 2 Arter af Love, at den første tillæg-

ger vedkommende Kvinde en ganske bestemt

Ret til stadig at hæve sit Bidrag i Kraft af

sin én Gang erhvervede Resolution, medens

Hjælpekasseloven i Principet er en Lov om
Ahuissc, blot uden Fattighjælps Virkninger.

Men det er ikke en Udvidelse af Almisse-

lovene vi trænger til, men Love der tillæg-

ger bestemte Rettigheder overfor Samfundet.

Jeg véd vel, at man — desværre fra

næsten alle Sider, og i den Henseende

gjorde man ogsaa sit bedste paa Kon-

gressen — er inde paa at tilsløre denne

Forskel og er ivrigt optaget af at lade

Retssynspunktet hvile til Fordel for Barm-

hjertighedssynspunktet, der er saa behageligt

for dem, der giver, men demoraliserende for

dem, der modtager. Det er jo imidlertid

ikke Opgaven her at fordybe sig i dette

Spørgsmaal og jeg maa derfor i denne For-

bindelse nøjes med at beklage, at ingen

Mænd med virkelig Indflydelse og Indsigt i

disse Forhold har Mod nok til — for Tiden

paa Enkernes Vegne — at træde op mod

denne Hjælpekasselovgivning i stor Stil og

udenfor de rette Grænser; faar vi først den,

kan Enkerne i lange Tider kigge i Vejvise-

ren efter deres naturlige Ret til Ligestilling

med andre Mødre. Lad være, at Hjælpe-

kasselovgivningen — til at begynde med —
er billigere, og at den maaske er overmaade

velment! „Den Sætning kan ikke siges højt

nok eller tit nok, at de Ulykker, der er

gjorte her i Verden af Ondskab, har kun

lidt at betyde i Sammenligning med de Ulyk-

ker, der er gjorte af redelig Overbevisning

om at tjene det bedste" (V, Hørup).

Lad derfor Enkerne hurtigst mulig slippe

fri for Almisserne og giv dem samme Rcl

som andre Kvinder med Børn. Til syvende

og sidst vil dette vise sig at være i Sam-

fundets egen velforstaaede Interesse.
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THEATERBESØG I LONDONS EASTEND
Af Paul Læssøe Muller.

FRA Londons Stenørkener raabes der paa

Skuespil saa vel som paa Brød ; den

aandelige Hunger kræver en Stunds Afveks-

ling fra Dagens trælsomme Ensformighed.

Og Trangen udnyttes flittigt — af Bryggere

og Gøglere, af Kvaksalvere og Profeter; en-

hver Sag og enhver Tro, der vil have Tag

i Menigmand, maa mere eller mindre melde

sig under Skjul af en oplivende Aftenunder-

holdning. Oplysningsinstitutioner som Pass-

inore Edzcaiufs Sdtkmeul og Pcoplcs Piilace

udfolder ogsaa paa dette Omraade et rast-

løst Arbejde. Og Forstadstheatrene er mange

og rummelige, de dyreste Pladser til halv-

anden Shilling, Trcpennypladserne de mest

søgte, Tobaksrygning tilladt overalt. Det

lønner Umagen at være med, om blot for at

studere Publikum.

Man vogte sig for at tage den lille dan-

ske Hovedstads Almue som Sammenlignings-

basis; den er bleven saa mangfoldigt paa-

virket af Overklassesynspunkter paa Kun-

stens Omraade. I København har jeg hørt

en ung Skuespiller holde en Sal bunden ved

en Oplæsning af Pragttalen — d'Annunzio's

, Ilden". Hans og Forfatterens klassiske

Navne skabte høflig Opmærksomhed for den

udspekulerede Ordflom, der kun kunde have

den vageste Mening for Flertallet af Til-

hørerne. Da vi kom til Udraabet „Skabe

med Glæde!" — hvor blev da Kvindernes

Øjne runde ved Tanken om de enorme

Skabe med Glæde!

Men en Jævnførelse med Paris er interes-

sant. Der gør Publikums Ugenerthed selv

en første Rangs folkelig Underholdning til en

Lidelse for mindre robuste Nerver. Den

franske Smaamand ved ikke, hvad Samfund

er (deraf vel den uafbrudte pædagogiske

Talen om Samfundet); saa hensynsfuld han

kan være paa Tomandshaand, saa hensyns-

løs er han mod de 999 Fæller, der sam-

men med ham danner en Tilhørerkreds. Er

der blot i en saadan een af tusind, som

hellere vil spørge til Naboens Befindende

end høre paa en Recitation, saa skal Resten

nok faa det at mærke. Jeg skal sent glemme

den Madam, som under Foredraget af Glucks

skønne og populære „Alkestis" hver Gang

Apostrofen „Divinité de Styx" kom igen,

vendte sig for lydeligt at forhandle med

Fatter om, hvad det vel var for en Ting.

1 det hele faar man ikke videre Indtryk af,

at noget som helst, der foregaar paa Tri-

bunen, naar Folk inden for Skindet.

Londonerarbejderen viser et lige saa stort

— og ikke noget ringe — Maal af Høflig-

hed i en Sal som i en Sporvogn. Men
heller ikke mere, for han holdes ikke i Ave

af nogen Snobfornemmelse af at være i fint

Selskab eller af nogen tillært Respekt for

Kunsten. Han føler sig nemlig paa egen

Grund: de, der vil byde ham noget, maa

gaa til ham i hans Whitechapel eller Peck-

ham, til de Steder, hvor han er vant til at

give Møde, og det falder ham lige saa lidt

ind at tage fra Peckham til Whitechapel

som at tage fra London til Newcastle. Der-

for gaar et Stykke heller aldrig særlig mange

Gange i Træk (men kommer ofte igen);

det skal kun tilfredsstille Kvarterets eget

Behov. Ej heller fører nogen Rygtevej fra

Westend til Eastend, saa det hjælper ikke,

at en Ting har interesseret de øverste Ti-

tusind ; vor Mand 'dømmer den efter dens

Værd for ham.

Han ler, naar han hører Sang paa Fransk

eller Italiensk med Trimulanter og Triller:

„Som hun da skaber sig deroppe!" Kom-

mer der en Negerkomiker bagefter, siger

han: „Det er meget bedre," og et Sang-

foredrag, hvor han selv kan synge med paa

Omkvædet, er vel nok det allerbedste. Smaa-

skuespil med lutter Forvekslinger og Af-
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pryglinger vækker megen Glæde; men man maa

ikke tro, at den amerikaniserede dramatiske

Verdenshersker Helaftens-Idiotfarcen („Char-

ley's Tante", „Sovewaggonen") har Førsteplad-

sen i hans Yndest. Som Æskj'los og Shake-

speares Tilhørere vil han helst le og græde

paa samme Aften; han er ikke saa godt

vant som de, men Appetiten mangler ikke:

En solid og pebret Kost skal det være; han

vil se Kræfter brydes paa Liv og Død,

•Skæbner skabes og ødes, og samtidig vil

han helst ikke slippe Synet af sine egne

Vinduer. Man kender hans Smag paa Arten

af de Skuespil, som femte Rangs Selskaber

fører østpaa fra Vestens finere Theatre

staar, at han er genkendt, og vi lytter i

aandeløs Spænding til de Ord, Hawkshaw,

før han tager Afsked, veksler med Husets

Herre.

„Har De haft den Kontorist længe?'' —
„I over et Aar." — „Er De fornøjet med

ham?" — „Det er den paalideligste, dyg-

tigste, elskværdigste Mand, jeg nogensinde

har haft i mit Brød."

Godt sagt, min Sandten ! Bravo ! Bravo !

Det maa da vel gøre Indtryk paa ham?

Jo, heldigvis. Før Hawkshaw gaar, lader

han Kontoristen forstaa, at han ikke vil

røbe ham. Og samtidig brager en Bifalds-

storm løs fra Tilskuerpladsen og proklamerer

(brugte, men nye for deres nye Publikum), Hawkshaw som Øjeblikkets Helt. —
og mest ser man den, naar et af Forstæ-

dernes egne klassiske Stykker gaar over

Scenen.

Handlingen i „Aldrig for sent at om-

vende sig" fit is never loo lale A' luend) er

kendt fra Reade's Roman af samme Navn :

'

Den ædle og tapre Præst kæmper med den

raa, ondskabsfulde Tugthusdirektør om Fan-

gernes Liv og Velfærd. Under Titusinder

af Opførelser har denne Kamp rejst Døn-

ninger paa Tilskuerplads saa vel som paa

Scene. Det godes Sejr hilses som en Be-

frielse, og Direktør Hawes' vigtige Rolle er

en saare utaknemlig Opgave, thi Fremstil-

leren kan først siges for Alvor at have

fyldt sin Plads, naar han for Alvor har

mishaget. Ingen Fremkaldelser for saadan

en Æsel

!

I „Den betinget benaadede" {The Tickct-

Er end mangen aandelig Næring ufor-

døjelig for Østens Theatergængere, saa ny-

der de til Gengæld fuldt ud den, som

falder i deres Smag.

— Sidste Vinter har et dramatisk Selskab

af Akademikere vovet sig ud iblandt dem.

med et helt nyt Eksperiment. Rundt om i

Forstædernes Forsamlingsbygninger har Pla-

kater forkyndt, at den og den Lørdag vilde

der finde en Opførelse Sted af — Euripides's

„Elektra". Man husker, hvordan Tilsyne-

komsten af et klassisk Drama blandt vort

polerede Theaterpublikum gerne hilses med

høflig Kulde, og man undrer paa, hvad

Medfart det kan vente hos de upolerede.

Jeg tog en Aften ud for at se det i et

af de yderste Dokkvarterer, hinsides selve

Bygrænsen. Vejen føles som en Rejse, selv

paa Motoromnibus, og som vi rumlede ry-

ofleave-maii) følger vi den uskyldigt dømte stende af Sted mellem evige graa Mure, der

i hans Stræben efter at arbejde sig op i

Samfundet og skaffe sig sin Ære tilbage.

Fremad gaar det gennem talrige rørende og

komiske Optrin. En Gang er Situationen

meget kritisk: Han er bleven Kontorist hos

en Grosserer, der ikke kender hans Fortid,

og som nu faar Besøg af Hawkshaw, hans

forrige Principal, der tror ham en Forbryder

og har Magt til at ødelægge ham. Vi for-

syntes at formere sig ved Knopskydning og

kravle dækkende ud over al Verdens grønne

Sletter, var der rigelig Tid til at fæstne

Indtrykket af, hvor langt, langt, langt vi

var borte fra Hellas. I Whitechapel saa

man Reklamer for det lokale Theaters nye

Succes: „Hvordan fattige Piger forføres",

og Ali Bay, den store Troldmand, under-

holdt Poplar. Saa kom vi da omsider til
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Canning Town Forsamlingshus, hvor

halsløse Foretagende skulde finde Sted.

Tænk Dem en Sal, der kan rumme en

1200 Mennesker, uden skraat Gulv og med

mangelfuld Akustik (jeg forstod siden, at de

bageste havde haft meget svært ved at

følge med). Denne Sal slaaet aaben paa

vid Gab for enhver, der kan puffe sig ind

fra Gaden: Havnesjovere, Bydrenge, Tøse.

Rundt i Salen fordelt mindst halvhundrede

Skrigebørn, der vaagner og maa tysses i

Søvn paa forskellige Tidspunkter. En de-

korationsløs Scene for de agerende, og Koret

anbragt paa en Plads, hvor ikke den halve

Forsamling kan se det. Selv en beskeden

Sejr for Euripides maa da under slige Om-

stændigheder regnes for en Triumf. Og

Forestillingen paahørtes helt igennem med

Ro og aabenbar Opmærksomhed ; indbyrdes

forklarende Hvisken viste, at man var ivrig

for at holde Skridt med Scenegangen, og

der sporedes ingen af de smaa Utaalmodig-

hedstegn, der kan slaa ud selv i en langt

mere hørevant Forsamling, naar Holdet fra

de ydendes Side glipper.

Skuespillet førtes smagfuldt og sikkert

over Scenen; engelske Studenter kan frem-

sige Vers, og deres Skikkelser kan taale

et frit græsk Klædebon. Det var ikke

helt heldigt, at Hyrden, som Elektra er

tvunget i Ægteskab med, virkede spædt og

drengeagtigt; det tog noget af Glansen af

hans Selvfornægtelse over for Elektra. Men

Orestes' Kæmpeskikkelse var en Øjenslyst,

og Elektras Fremstillerinde illuderede ved

sin Person som Kvinden paa Ungdommens

Grænse, knuget af den trodsige Smerte-

følelse over, at Livsglæden glider fra hende.

Selve Stykket var ogsaa lykkeligt valgt.

Sofokles' Elektra, der gaar fast og stille til

Modermordet som til en religiøs Pligt, vilde

være denne Kreds lige saa uforstaaelig som

den „moderne" Elektra, Hugo v. Hofmanns-

thal har skabt, en værdig Opgave for Straus s

Musik: Kvinden, i hvem der kun er Plads

Theaierbesog i Londons Easlend

det
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for en maniakalsk Hævntanke, og som nyder

den med pervers Fryd („Wenn einer auf

mich sieht, muss er den Tod empfangen

oder muss vergeben vor Lust"). Mellem

disse Yderpunkter staar Euripides' menneske-

lige Elektra. Det er klart og naturligt, at

hun tynges til Jorden af Anger og Lede,

da hun har rakt Haand til sin Moders Drab;

det er ogsaa klart og naturligt, at hun dri-

ves til at rejse sig til Hævn over Moderen,

hvis Elsker har myrdet hendes Fader, efter-

stræbt hendes Broder og holdt hende selv

nede i Usselhed.

„Hvilken Gud lægger Vægt

Paa en hjælpeløs Kvindes Ord,

Paa et Raab fra en falden Slægt!

Ak Ve for min Faders Mord

Og for dig, landflygtige Bro'r,

Som nu i et fremmed Land

Ukendt og uhædret maa gaa

Og trælle for Brød og Vand

Og fjærnt fra Hus-Arnen staa,

Du Søn af den mægtige Mand

Og jeg i en Tiggers Vraa . .
."

Simple, stærke Toner med Gyldighed for

alle Tider. Og naar Elektra sender Brode-

ren Bud om sin kummerlige Lod, kan en

londonsk Arbejderske let følge hende:

„. . . Og sig ham, hvordan her jeg gaar for Vind

og Vejr

I ussel Dragt og grimet, og i hvilken Vraa

Jeg leve maa, i Stedet for en Kongeborg.

Selv maa for at faa Klæder nu jeg Væven slaa,

Ja, Traad for Traad, om ikke jeg vil nøgen gaa,

Maa selv til Huset hente hver en Krukke Vand;

Og aldrig gaar til Fest jeg, træder aldrig Dans,

Ved Pigelag jeg blues, fattig som jeg er."

— Under det hjertelige Bifald, der hilser

Slutningen, falder det mig ind: Hviler nu

ikke det Indtryk, Forestillingen har gjort,

paa de samme Momenter, som har skaffet

„Hvorledes fattige Piger forfores" en Succes,

— et kraftigt Op og Ned, Blod og Støj?

Er Indtrykket paa nogen Maade af kunstne-

risk Art? Vi kan famle frem og tilbage i

Sporgsmaalene om Idealisme eller Realisme,
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Theaterbesøg i Londons Eastend

om Kunst for Kunstens eller Kunst for Li-

vets Skyld — det staar dog fast, at den

Fabel, som fortælles om os selv, har størst

Livskraft, og des større, jo vigtigere et

Punkt der fortælles om. Kanske „Den fat-

tige Pige" har mere Eksistensberettigelse i

sit Publikum end mangen
_
„Salome" eller

„Sommerleg" i sit. Men all andel Uge vil

et Digterværk sejre over et Makværk, og at

Euripides" Elektra, saa tungt handicapped

som det var, har kunnet hævde sig i Eastend

ved Siden af „Pigen", det er og bliver et

godt Budskab.

Og en Ting til maa man have med: Det

slog øjensynlig stærkt ned i Forsamlingen,

da det fortaltes den, at Skuespillet var 2300

Aar gammelt : Hvordan mon dog Folk for

2300 Aar siden bar sig ad? Det var et

Glimt af den Frigørelse, der er Livsnerven i

alt humant Studium : at følge Medmennesker

gennem Tid og Rum, ved Fællesskabet og

Forskellene blive sig sit eget Selv bevidst og

vinde mangfoldigere dybere Interesser i Livet.

Den Glæde kan ligge for hver Mands Dør.

En primitiv, men slet ikke værdiløs Form af

den er det, naar troskyldige Musæumsgæn-

gere forbavses ved at opdage, at Oldtids-

menneskene virkelig kogte i Kasseroller og

redte sig med Kamme ligesom vi; kommer

man blot derved til at se med lidt ny In-

teresse paa sin egen Kasserolle og Kam, er

man bleven en Smule rigere. Det fineste

Udtryk for det samme gav Carlyle's Moder,

da hun havde læst Sønnens Schillerbiografi

og skrev, at det havde interesseret hende at

se, at saadanne fremmede Mennesker tænkte

og følte som Folk i Skotland. Den arbejds-

krogede, bibelfaste IBondemor med hendes

Tobakspibe og selvlærte Kragetæer var stærk

og fri nok til at føle aandeligt Fællesskab

med Storm- og Trængselstidens nervøse,

skønhedstørstende Yngling, og Fælles følelsen

hjalp hende til at se ud over de puritanske

Mure, hun havde levet al sin Tid imellem.

Paa samme Maade vil det korte Mode

med Oldtidslivet have bragt en og anden

Deltager til at træde Canning Towns Bro-

sten en lille Kende lettere.
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